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ren w tej okolicy nie został zbadany, ale przyczy- 
hMiono się do dyskredytowania całego rejonu, gdyż 
zaraz rozeszła się wieść, że „International Co., prze- 
stała wiercić na 482 zajawce. Jeszcze jeden otwór 
suchy i jeden dowód więcej, że tu niema ropy . 

„la sama firma w Chadyżyńskiej wierciła (kie- 
rownik St. Morgulec) dwa otwory. 

ierwszy na 77. zajawce mając w 510 m. ru- 
chome dziesiątki zaniechano mimo, że wiercono już 
około 250 m. w warstwach t. zw. foraminiferowych 
A roboty przerwano właśnie w tym czasie, kiedy ba- 

aa geologa prof. Bogdanowicza wykazały większe 
ae dotychczas sądzono prawdopodobieństwo „spot- 

ania BOd foraminiferami pokładów roponośnych. 
rugi otwór na 108 zajawce (2 klm. na wschód 
Iwszego) doprowadzono do 630 m. i wierce- 
śladach przerwano, a przebieg robót w tym 

Bat € od chwili pojawienia się śladów do czasu 
Stanowienia wiercenia jest ze wszystkich znanych 

I w tutejszym rejonie kuriozów najbardziej cha: 
| akterystyczny. 

otworze tym w głębokóści około SE 
przyszłą glina przesiąknięta ropą, pod którą biorąc 
«a podstawę szyb inż. Selitrennikowa o 2 klm. na 
południe położony, należało się spodziewać pia- 
skowców ropnych. 

od pie 
nia w 
Otworz 

polawiły określono jako „stanowczo nienaftowe” 
a glinę, z której ciekła ropa sklasyfikowano jako 
„Jakąś bitumiczną glinę*. 
. Z chwilą dojścia do śladów, firma zdecydowała 

"IĘ robić jeszcze dwa tygodnie. Rur 6" było w tere- 
LE około 80 m., ponieważ jednak miały być za mało ru- 
chome przeto podciągnięto je o kilkadziesiąt metrów 
-_„Wyrabiano powstały wskutek tego zasyp; doszedł- 
zy do spodu oceniono, że ruty są „jęszcze za mało 

"uchome*, podciągnięto je ziowu około 60 m., zno- 
Wu wyrabiano zasyp i przy takiej manipulacy! „stra- 
CONO czas na wiercenie przeznaczony fak, żę niedo- 
chodząc 12 m. do spodu, roboty zastanowiono 
uty 6' wyciągnięto i jak mnie poinformowano 
dlatego, że „stanowczo głębiej ropy względnie pia- 
"KOWCÓW ropnych nie będzie”. Co prawda to sta- 
howcze zdanie było zupełnie odmienne od orzecze- 
Ma geologa p. Makowskiego, gdyż ten twierdził, że 

ezwatunkowo otwór ten należy dalej pogłębiać. - 
- Naturalnie wieść poszła, że jeszcze jeden otwór 

POrZucony i jeden argument więcej na niekorzyść tu- 
*ISzego terenu. 
Tak tedy fatalna gospodarka i brak: wyszkole” 

Nia fachowego złożyły się na to, aby zmarnowat 
ez pożytku złożone przez angielskich akcyonaryu- 

Szy miliony. 
Oprócz angielskich, pracują tu i rosyjskie firmy, 

tych jednak jest nie wiele i stanowią one znikomą 
mniejszość. Gospodarka u tych jest bezwarunkowo 
epsza, niema rażącego szastania pieniądzmi, pod 

względem jednak technicznym Są tam te same nie- 
omagania, o jakich wyżej wspomiałem, tak, że nie 

mówiąc o doświadczeniach na polu wiertnictwa 
u nas lub w Rumunii, nie dotarł tu nawet wpływ 

rożnego lub Baku, które to centra naitowe przy- 
puszczam posiadają także wysoko rozwiniętą techni- 

X€ wiertniczą. | 
. Pochodzi to zdaje się stąd, że przed dostaniem 

pierwszego otworu wybuchowego, dłubano tu tylko 
bardzo płytkie otwory ręczne, po wybuchu zaś zro- 

ił się ruch gorączkowy. Powstały spółki złożone 
z Majkopskich, Armawirskich i innych kupców 1 ka- 
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azy, które tam równocześnie że śladami SiĘ 

lassen, wobei das Oel sehr leicht abgesperrt werden 
kann. i Die gelogischen Begrifte entsprechen bei der 
Mehrheit hier beschiftigter „Naphtaindustrieller" den 
bohrtechnischen Begriffen oder anders gesagt fehlen 
odnzlich und man beobachtete die eigentiimliche sonst 
nirgends zu sehende Erscheinung, dass mit wenigen 
Ausnahmen, fast jede Gesellschaft eine von vornhe- 
rein bestimmte spezielle Tiefe, bis zu welcher auf allen 
ihr gehórenden Terrains gebohrt wurde, zu erreichen 
trachtete, ohne Riicksicht auf die Situation der Ter- 
rains, Fallen der Schichten, Bohrergebnisse der ndchst 
gelegenen Schichte und ohne Beachtung der Rath- 
schlige und Andeutungen des speziell fiir diesen 
Zweck seitens der Regierung beorderten Geologen. 
Wurde die bestimmte Tiefe gliicklich erreicht, so 
stellte man die Arbeiten ein. 

Es geschah oft, dass solche Bohrungen von 
einer und derselben Gesellschaft auf zwei angrenzen- 
den Freischiirfen ausgefiihrt wurden, vielleicht um den 
bergrechtlichen Anforderungen zu geniigen; wozu 
aber wurden solche Bohrungen maschinell und mei- 
stens mit 18' angefangen? In diesen Fallen wiirde 
gdnzlich eine billige Handbohrung geniigen. 

Durch solches System wurden solide Firmen 
So zu sagen angesteckt, Firmen deren Leitung in Hdn- 
den erfahrener und tiichtiger Leute ruhte, Leute welche 
anderwarts sehr grosse und rationell gefiihrte Naph- 
taunternehmungen leiteten. Diese Firmen bohrten 
mit dem kanadischen System, beschałtigten. unsere 
und obzwar bedeutend besser als andere hiesige 
Firmen erreichte man jedoch nirgends die erforderli- 
che Tiefe, und zwar: 

Auf Freischurf (zajawka) Nr. 482, gelegen 4 km. 
nordwirts von dem ersten eruptiven Schachte dem 
s. g. „Fontan* wurden erbohrt (Betriebsleiter St. Ro- 
sicki) in 120 Arbeitstagen einschl. kleine Unterbre- 
chungen 413 m. verrohrt mit 2 Rohrentouren ndhmlich 
16 bis 150 m. 14" bis 400 m. 

Diese Bohrung bildet hinsichtlich ihrer Ausfiih- 
rung in hiesigem Rayon, einen Rekord und beweist, 
dass die Vorurteile gegen das kanadische System 
unbegriindet sind. ł 

Das Petersburger Kais.-Geologische Komitee, als 
auch der Geologe Makowski haben sich ausgespro- 
chen, dass gerade die Gegend, von dem Freischurf 
Nr. 482, sich besonders fiir die Aniegung einer 
Tiefbohrung eignet u. z. auf Grund der allgemeinen 
Forschungen und der bisher angefahrenen Gebirgs- 
arten. Auch sei eine Oelschichte bei etwa 450 m., 
zu erwarten, welche hier noch nicht angebohrt wurde, 
deren Ausbisse aber festgestellt sind. Es ist leicht 
móglich, dass diese Schichte ausgiebig produzieren 
wird. Ferner sollte man die beiden hier bereits be- 
kannten Oelschichten begegnen, von welchen eine die 
seiner Zeit bei 72 m. mit 300.000 Pud eruptierte bei 
etwa 900 bis 1000 m. angetroffen werden soll. 

Trotz solcher Begutachtung wurden dort die 
Bohrarbeiten im Juli 1911 eingestellt. Iniolgedessen 
blieb die dortige Gegend nicht erschlossen und we- 
nigstens einstweilen der Rayon diskreditiert wurde 
denn es hiess: „Die International Co. stellte die 
Arbeiten auf Nr. 482 ein, also noch eiń trockenes 
Loch zum Beweise, dass hier kein Oel ist". . 

Dieselbe Firma bohrte in Chadyschinskaja (Be- 
triebsleiter St. Morgulec) zwei Bohrlócher. 

Das erste Bohrloch, Freischurf Nr. 77, mit 9* 
Róhren verrorht, wurde in 510 m. Tiere, eingestellt, 
obwohl etwa 250 m. bereits in sog. Foraminiłerci 
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pitalistów, którzy do tej pory naftą się nie zajmo- 
wali. Do wiercenia tedy brano ludzi, jacy byli pod 
ręką i w ten sposób z ręcznych wiertaczy porobili 
się wielcy przedsiębiorcy. Zlecieli się tu także zaraz 
natciarze, którym zdaje się w Baku i Groźnym tru- 
dno było o zajęcie i ci w braku innych lepszych do- 
stawali akordy i posady; stąd też i wyrodziło się 
specyalnie Majkopskie partactwo wiertnicze. 

Pojawiły się tu specyalne konstrukcye żurawi 
wiertniczych, którymi wiercono 60 metrowe otwory 
trzy i cztery miesiące a 200 metrowe i dziewięć mie- 
sięcy. Więcej drastycznych wypadków podawać nie 
chcę, bo jak tu przyjmowano z niedowierzaniem 
wzmianki o naszych borysławskich głębokościach, 
tak samo znowu czytelnicy „Ropy* mogliby posą- 
dzić mię o przesadę. 

Wogóle wiercono tu tak nieudolnie, a tak czę- 
stym objawem równocześnie z pojawieniem się ropy 
były obwały iskorki, a co zatem szło długie i bez- 
skuteczne instrumentacye, że ludzie znający dobrze 
kaukazkie stosunki przypisywali je więcej złej woli 
niż nieumiejętności. Twierdzą oni np. że Baku oba- 
wia się konkurencyi każdego nowo odkrywającego 
się terenu i stara się go w zarodku zdusić. Ponie- 
waż Majkopskie zagłębie w razie rozwinięcia się 
byłoby bardzo groźnym konkurentem, przeto twier- 
dzą, że na walkę z tym rejonem złożono kilka mi- 
lionów rubli, przeznaczonych między innemi także 
i dla kierowników, aby otworów nie dowiercali lub 
je psuli. Dlatego też ile razy pojawiła się gdzieś ropa 

a zaraz potem poleciał warsztat, sztangi lub łyżka 
została, a. w instrumentacyi dołożono jeszcze sporo 
żelaza i otworu nie wyinstrumentowano ; albo poja- 
wiły się obwały, i korki z którymi rzekomo rady dać 
sobie nie można było, zawsze słyszało się zdanie 
„to za bakińską łapówkę*. Naturalnie trudno mi 
osądzić, czy i ile na tem prawdy. Ś 

W każdym razie niedorozwój techniki wiertniczej 
jestzdaje się przyczyną, że właściwie eksploatowaną 
jesttylko najbliższa okolica t. z. „fontanuć, choć i tam 
kwestya dowiercenia się ropy w głębokości stume- 
trowej i wydostania jej na wierzch o ile sama nie 
wybucha, przedstawia poważne trudności a dodać 
trzeba, że pokłady są tu łatwe do wiercenia. - 

Obecna produkcya z kilkunastu przypadkowo 
udatnie wywierconych otworów wynosi około 30000 
pudów na dobę, reszta otworów jest przeważnie 
zepsuta lub niedowiercona. Ropa przychodzi tu 
w młodych warstwach leżących na t. zw. foramini- 
ierach t. j. glinach odpowiadających co do wieku 
warstwom naitowym — zalegają one bardzo grubym 
pokładem na ogromnej przestrzeni wzdłuż przypu- 

''zczalnej linii naftowej. Pod niemi według opinii 
geologów można spodziewać się ropy. Należało tedy 
nietylko eksploatować teren obok fontanu t. j. pra- 
wie że na wychodach, ale także zbadać jak szeroko 
zalegają warstwy wierzchnie i w tym celu trzeba 
było założyć cały szereg wierceń na upadzie pokła- 
dów i naturalnie dojść do odpowiedniej głębokości 
nieżależnie zaś od tego w kilku miejscach przewier- 
cić foraminiiery. 

Wykonanie tych wierceń będzie prawdopodo- 
bnie zadaniem Towarzystwa dla głębokich wierceń, 
które od sierpnia z. r. chcą w Londynie zawiązać 
dotychczas co prawda bezskutecznie. Obecnie po- 
dobno sprawa ta postąpiła naprzód i. wymieniają 
nawet p. W. H. Mac Garveya jako jednego z głó- 
wnych udziałowców, i gdyby tak było, doczekałoby 
się przecie raz tutejsze zagłębie porządnego wiercenia. 

waren, gerade zur Zeit, wo der prof. Bogdanowicz 
gróssere Wahrscheinlichkeit als bisher der Oelfiin- 
digkeit unter diesen Schichten nachgewiesen hat. 

Das zweite Bohrloch, Freischurt Nr. 108; (2 Ki= 
lom. óstlich von dem ersten) wurde bei 630 m,, 
in Oelspuren eingestellt. : Der Verlauf der Arbeiten 
von dem Momente, wo *Spuren angebohrt wurden, 
bis zum Einstellen der Bohrtitigkeit in diesem 
Bohrloche, ist von allen mir in hiesigem Rayon be- 
kannten Kuriosen das grósste. 

In diesem Bohrloche wurde bei ca. 612 m. 6l- 
haltiger Lehm angebohrt, unter welchem wahrschein- 
lich ólfiihrender Sandstein sich befindet, falls man 
sich nach dem Ing. Selitrenników 'schen 2 Klm. siid- 
lich gelegenen Schachte richten móchte. Gleichzei- 
tig mit Oelspuren zeigten sich hier Gase, welche 
merkwiirdig genug „mit Bestimmtheit als keine Naph- 
tagase" bezeichnet wurden, und der ólhaltige Lehm 
als „irgend ein bituminóser Lehm* klassifiziert wurde. 

Beim Anbohren der Spuren entschloss sich die 
Firma noch 2 Wochen zu bohren. Es waren etwa 
80 m. 6' Rohre im Gebirge. Da dieselben aber eng- 
lisch zu wenig beweglich waren, hat man etliche 
Rohre herausgezogen und der dadurch entstandene 
Nachtall ausgearbeitet wurde. Als die Sohle erreicht 
wurde fand man, dass die Rohre noch immer zu 
wenig beweglich sind*, man zog etwa 60 m., der- 
selben heraus und es wurde von neuem an dem 
Nachfall gearbeitet. Selbstredend hat man an allen 
diesen Manipulationen viel Zeit verloren; daaber der zum 
Bohren bestimmte Termin verstrich und noch 12 m, 
zur Sohle fehlten, wurden die 6* Róhren teilweise 
herausgezogen und die Arbeit eingestellt, dunn wie 
es „mit Bestimmtheit* behauptet wurde „tiefer gibt 
es weder Oel noch ólfiihrender Sandstein*. Dies 
widersprach gźnzlich der Begutachtung des Geolo- 
gen Makowski, welcher daraut bestand, die Bohrung 
unbedingt zu vertiefen. Selbstredend sprach man 
wieder von einem verlassenen hoffnungslosen Bohr- 
loche, von einem weiteren Beweise zu ungunsten des 
hiesigen Terrains. 

So kam es dazu, dass die Misswirtschaft, und 
der Mangel an entsprechender Fachbildung zur nutz- 
losen Verschwendung der zusammengebrachten eng- 
lischen Millionen beigetragen haben. 

Ausser englischen, sind hier auch russische Fir- 
men tatig, deren Zahl aber verschwindend klein ist. 
Die Wirtschaft der letzteren ist ohne Zweifel besser, 
man merkt die Geldverschwendung nicht, in techni- 
scher Hinsicht jedoch hinkt es hier wie dort, denn 
abgesehen von den bohrtechnischen Erfahrungen bei 
uns, oder in Rumdnien macht sich der Einfluss von 
GUrosny oder Baku garnicht bemerkbar es sei aber 
anzunehmen, dass diese beiden Naphtazentren eine 
hochentwickelte Bohrtechnik besitzen. 

Dies stammt davon, dass bis zum ersten erup- 
tiven Bohrloche nur von der Hand an sehr seichten 
Lóchern herumgebastelt wurde. Nach der ersten 
Eruption entstand eine fieberhafte Tatigkeit, es bil- 
deten sich Kompagnien bestenend aus Maikoper Kauf- 
leute, deneń die aus Armavir und andere folgten, 
Leute, welche bisher der Naphtaindustrie fern blie- 
ben. Man nahm zum Bohren Leute, welche an der 
Hand wareń und so wurden die bisherigen Hand- 
bastler zu grossen Bohrunternehmern. Es strómten 
nun Leute, welchen in Baku und Grosny zu eng 
wurde, da aber sonst keine anderen zur Stelle waren 
so bekamen sie lohnende Akkorde und gute An- 
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Wogóle jesteśmy tu ciągle w fazie oczekiwania. 
o pierwszym wielkim wybuchu czekano na kapi- 

tały i racyonalne wiercenie; te pierwsze przyszły 
prędko, to drugie jeszcze nie; obecnie czekamy na 
towarzystwo dla głębokich wierceń a tymczasem 
obserwujemy takie oryginalne zjawisko: 

Miliony złożone na Majkopskie zagłębie już 
zostały „wydane. Angielskie towarzystwa już rzekomo 
e OW El nię mają, terena są zdyskredytowane i bar- 

z0 głośno szczególniej w Londynie mówi się, że tu 
EIA ropy i majkopskie papiery nic nie są warte. 
„a Równocześnie jednak jeden z wielkich dyrek- 
orów (może grupa finansowa za nim stojąca) sku- 

BE względnie jednoczy w swych rękach wszystkie 
laxie tu istnieją angielskie towarzystwa. 
ruch Czasach, kiedy jeszcze instalowano, kiedy 
* ło liczy był wielki, kiedy kładziono rurocią- 
Prdyjaźny. angielskie towarzystwa kilka grup mie- 
A |, znie dla siebie usposobionych, co wybitnie 
dak 6 w kwesyi rurociągowej. W miarę je- 
KUBA wyczerpywały się kapitały a wiercenia nie 
w y rezultatów i teren zaczynał mieć coraz gor- 
s RE między waśniącymi się nastąpiła zgoda, 
Ak zaa zjednoczono towarzystwa rurociągowe po- 

AB Sami jednoczyli w swych rękach towarzy- 
akcyjne jedno po drugiem. 

rosyjskich przeszło pod dominujący wpływ 
ów. ks. Sołtykowa nazwane teraz New pro- 
a obecnie jak mnie poinformowano traktuje 

- © Majkop Enemskie Towarzystwo. 
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kir Ę- wiele do myślenia daje także forsowne 
mi czy jednoczenie w jednych rękach papierów ko- 
nies zdyskredytowanych, które właściwie Oprocz 

zczęśliwego ich posiadacza nikogo interesować nie 
-.ogą, tem więcej kogoś przez czyje ręce przeszły 
Ra wiertnicze z kilkudziesięciu otworów tu wier- 
Ra Nic też dziwnego, że o tej całej akcyi różni 
WOĘRB Mówią. Przypuszczają tedy, że to na ogromną 
am Ś obliczona operacya giełdowa, że to robota dla 

p Skiezo Standardu, że wreszcie dla Baku. 
l pierwsi opierają swe przypuszczają na go aCzywie bardzo maz się pogłoskach 

ą R CH wywierconych i mających produkcyę 
A YIKO na razie zamkniętych. Twierdzą też, że szyby 

pójdę we właściwym czasie otworzone 1 wtedy 
Babki $ dyskredytowanego terenu telegramy 0 Szy- 
i ropodajnych — majkopskie papiery pójdą w górę 
stącł A. lt. d. Może być pogłoski te pochodzą 

" że była pewna ilość wierceń, gdzie nikogo 
0 do szybu nie puszczano i przebieg roboty 

zeń dno w tajemnicy a teraz choć się nie wierci 
tej y Są pilnie i dokładnie strzeżone. Że zaś na tu- 
mich terenach działy się rzeczy gdzieindziej nie 
w Fi więc i tego rodzaju kombinacya może Się 
ZA prawdopodobną. W każdym razie tutejsze za- 

R ie, które było bardzo silnie i zdaje się tenden- 
„jie. dyskredytowane jest teraz przedmiotem oży- 
wagą! może zakulisowej finansowej działalności 
gł ondynie. Równocześnie zaś robią tu na wielką 

WAŻ: z wiosną. Jeżeli przy nowych wierceniach nie 
ędzie się popełniać starych błędów a co ważniej- 
jl'€ Starać się o to, aby ropy nie dostać, to je- 

jęQnany, że w niedługim czasie powstanie 
kqduktywnych szybów i rentujących 

Obceg 
trzym 

Każda finansowa akcya musi mieć swój cel, ' 

alę przygotowania do rozpoczęcia robót wiertni- 

stellungen, hier sei auch die Quelle der spezieller 
Maikoper Bohrpfuscherei zu suchen. 

Es wurden spezielle Bohrkrdne konstruiert, mit 
welchen 60-metrige Lócher in 3 bis 4 Monaten, und 
200-metrige in 8 bis 9 Monaten heruntergebracht 
wurden. Mehrere solche frappante Falle will ich 
nicht anfiihren, da mir sonst die Leser nicht glauben 
wiirden ebenso, wie man hier von den Boryslawer 
Tiefen zweiłelt. 

Ueberhaupt wurde hier so ungeschickt gebonrt 
und bildeten sich so oit Nachfalle und Piropten 
gleichzeitig mit Oelfiindigkeit, dazu kamen noch lang- 
wierige und nutzlose Fangarbeiten, dass die Kenner 
der Kaukasischer Verhaltnisse dies alles mehr dem 
bósen Willen als fehlender Facherfahrung zuschrieben. 
Sie behaupten, dass Baku jede Konkurrenz mit allen 
erlaubten und unerlaubten Mitteln gleich im Entstehen 
zu unterdriicken sucht. Falls der Maikoper Rayon sich 
entwickeln sollte, wiirde derselbe zu einem geiadhrli- 
chen Konkurrent, man behauptet daher, dass zur Be- 
kaimpfung desselben von interessierter Seite einige 
Millionen von Rubeln mobilisiert wurden, wovon ein 
Teil zum Bestechen der Betriebsleiter verwendet 
wird, damit dieselben dafiir sorgen, dass die Bohr- 
lócher nicht genug tief gebohrt wiirden, resp. aus 
irgend einer Ursache verungliicken. 

Daher jedesmal, sobald irgendwo Oel geifunden 
wurde und gleich darauf das Bohrgerat herunter- 
fiel oder das Gestainge oder Schlammlófiel unten ge- 
blieben ist und bei den fast in der Regel erfolglosen 
Fangarbeiten noch etliche Meterzentner Eisen hinzu- 
kamen; oder angeblich schwere Nachfalle und Pirop- 
fen sich bildeten, deren man nicht Herr werden 
konnte, so hiess es immer „der hat aus Baku be- 
kommen*. Ob und was an dem allem wahr ist, das 
entzieht sich meinem Urteile. 

Jedenfalls ist nur die sozusagen zuriickgeblie- 
bene Fachausbildung daran Schuld, dass eigentlich 
nur die naichste Umgebung des eruptiven Bohrloches 
exploitiert wird, obwohl auch dort die Frage der 
Fiindigkeit in 100-metriger Tiefe und die Fórderung 
des Oeles, wenn dasselbe nicht selbstiliessend ist, 
ernste Schwierigkeiten bietet, hinzugefiigt sei es, dass 
das hiesige Gebirge sich leicht bohren ldsst. 

Die gegenwartige Produktion aus den etlichen 
zufdlligerweise gelungen ausgebohrten Bohrłóchern 
betrigt an ca. 30.000 Pud pro Tag, die iibrigen Boh- 
rungen sind meistens verpiuscht oder erreichten nicht 
die erforderliche Tiefe. 

Das Oel kommt hier in jungen Ablagerungen 
iiber den s. g. Foraminiieren d. i. Lehmarten, welche 
dem Alter nach den ólfiihrenden Schichten entspre- 
chen. Die Foraminiferen befinden sich auf einer un- 
oeheueren Fliche in machtigen Ablagerungen. lingst 
der voraussichtlichen Naphtalinie und nach Gutachten 
der Geologen wird unter der Foraminiferen QOel 
angetroffen. 

Aus diesem Grunde sollte man nicht nur die 
um den eruptiven Brunnen, also fast an den Aus- 
bissen gelegenen Terrains ausbeuten, aber was viel 
wichtiger erscheint, auch die Breite der oberen Schich- 
ten durch eine Reihe von Bohrungen bis zu einer 
entsprechenden Tiefe feststellen und unabhangig da- 
von auf etlichen Stellen die Foraminiferen durchteufen. 

Die Lósung dieser Aufgabe steht der Gesellschaft 
fiir Tiefbohrungen vor. An der Griindung dieser Ge- 
selischaft arbeitete man seit August v. j. erfolglos. 
Zur Stunde scheint die Sache vorwdrts zu kommen 
man Spricht sogar vom H. W. H. Mac Garvey als 
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dem Hauptbeteiligten; und dies ldsst uns hoffen, dass 
endlich im hiesigen Rayone fachmannisch gebohrt 
sein wird. Im Allgemeinen befinden wir uns hier 
iortwdhrend in einem Erwartungszustande. Nach der 
ersten grossen Eruption wurde auf Kapitalien und 
rationelle Bohrtatigkeit gewartet;, die ersten kamen 
bald, die zweite lisst noch auf sich warten, ausser- 
dem warten wir auf die Tiefbohrgesellschaft und in- 
zwischen beobachten wir ein seltsames Fadnomen. 

Die fiir die Maikoper Oelfelder bestimmten Mil- 
lionen wurden verwirtschaftet, englische Gesellschaften 
haben angeblich kein Geld mehr. Die Naphtafelder 
sind diskreditiert und eslassen sich recht laute Stim- 
men besonders in London hóren, dass hier kein Oel 
mehr gibt und die MaikoperPapierewertlos sind. Gleich- 
zeitig aber einer der grossen Direktoren (oder auch 
die durch ihn reprisentierte finanzielle Gruppe) kauft 
resp. vereinigt in seinen Hadnden sadmtliche hier be- 
stehende englische und russische Gesellschaften. Zur 
Zeit, wo noch montiert wurde, wihrend der lebhaften 
Tatigkeitt wo Pipelines gelegt wurden, bildeten die 
engl. Gesellschaften Gruppen, welche gegen einander 
ieindselig gestimmt waren, besonders war das bei 
der Rohrleitungsfrage bemerkbar. Jedoch mit dem 
wachsenden Geldmangel und der Erfolgslosigkeit 
der Bohrungen, wodurch der Rayon in einen immer 
schlechteren Ruf kam, wurde zwischen ehemaligen 
Feinden Friede geschlossen. 

Zuerstvereinigten sich die Pipeline-Gesellschaften, 
dann vereinigten dieselben nacheinander die einzelnen 
englischen Gesellschaften in ihren Handen. 

Von den russischen Gesellschaften kameń die 
first. Soltykowschen Werke jetzt umgetauft „New 
Producers* unter Einfluss des H. T., welcher auch 
mit der Majkop Enem A. G. unterhandelt. 

Da aber jede finanzielle Operation irgend einen 
materiellen Zweck verfolgt, so muss man annehmen, 
dass ein solch intensiver Ankauf oder Fusion in einer 
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Hand depretionierter Werte, welche eigentlich ausset 
tir ihren ungliickseligen Eigentiimer sonst fiir nie- 
manden Interesse bieten, besonders fiir jemanden der 
die Rapporte mehrer Dutzend hier gebohrter Bohr- 
lócher studierte, einen unbekannten Zweck verfolgt. Es 
ist also nicht zu wundern, dass dieses Thema hier 
viel erórtert wird, es wird angenommen, dass hier 
entweder eine riesige Bórsenspekulation vorbereitet 
wird, oder der amerikanische Stantard im Spiele ist 
oder auch fiir Baku gearbeitet wird. 

Die erste Version stiitzt ihre Vermutung auf den 
hier allgemein zirkulierenden Geriichten von fiindig 
erbohrten jedoch einstweilen abgesperrten Brunnen. 
Man behauptet auch, dass diese Brunnen im passen- 
den Augenblicke geóffnet werden und von dem dis- 
kreditierten Felde wird der Telegraf aller Welt 61- 
reiche Schdchte verkiinden; die Maikoper Werte 
werden steigen u.S.w. U.S.w. 

Alle diese Versionen stammen davon, dass viele 
Bohrungen von Fremden geheimnisvoll gehiitet werden. 
Obwohl es nicht gebohrt wird, werden die Schichte 
sorgsam und streng bewacht, da aber auf den hie- 
sigen Feldern Dinge vorkamen, die sonst nirgends 
anzutreffen sind, so werden hier auch solche Ver- 
mutungen als wahrscheinlich angesehen. 

jedenfalls ist das hiesige Rayon, welches mit 
viel Lirm und wie es scheint vorsatzlich depretioniert 
wurde, jetzt zum Gegenstande einer lebhaften Ta- 
tigkeit hinter den Kulissen der Londoner Bórse ge- 
worden. Gleichzeitig aber auf den Feldern selbst 
schreiten grossartige Vorbereitungen fiir Bohrarbeiten 
im Friihjahr, riistig vorwarts. Falls also bei den zu- 
kiinitigen Bohrungen sich die alten Fehler nicht wie- 
derholen werden, und was noch wichtiger ist, falls 
danach nicht gestrebt wird, um kein Oel zu finden, 
so binich iiberzeugt, dass eine ganze Reihe produk- 
tiver Schadchte bald erbohrt sein wird und in Mai- 
kop rentable Gruben aufbliihen. (sg). 

Z ZAGRANICZNYCH TERENÓW NAFTO- 
WYCH. 

Od naszych stałych korespondentów. 

Produkcya ropy w Groźnym wynosiła w mie- 
siącu grudniu 1911 5,367.440 pudów. Produkcya za 
rok 1911 wynosiła około 75,000.000 pudów, czyli 
w stosunku do 74,000.000 pudów wyprodukowanych 
w roku 1910 wzrosła o 1 milion pudów. Produkcya 
ta byłaby znacznie większą, jednak wskutek różno- 
rodnych niedornagań techniki wiertniczej produkcya 
szybów wybuchowych spadła z 16 milionów pudów 
w roku 1910 na 3.7 milionów pudów w roku 1911. 
Natomiast szyby pompowane wykazują znaczną 
zwyżkę produkcyi. Zwyżka ta wynosiła w roku 1911 
około 13 milionów pudów w porównaniu z rokiem 
1910. Produkcya rozmaitych firm w ciągu roku 1911 
wynosiła : 

Akhverdorff . 22,158.900 pudów 
Spies Co. 20.308.300 ,, 
WASZOWEŚS SSC 25 "13512:420 A 
Rosyjski Standart . „=OOOG035 5, 
Maximoff NRA SAOURZNO O 
Anglo-Russian Maximoff Co. . 2,211.611 > 
Czeleken-Daghestan Co. . 1,322.010: > 
Północno-Kaukaskie Tow. . 1,195.800 > 
(Gaspian Bląck-Sea:C0.-1-.-.. 357:185:0-—, 
St. Petersburg Petroleum Co. 359.230, 
Niac-ElatVey 2 000, 3 2.140 

AUS DEN PRODUKTIONSGEBIETEN. 
Von unseren Korrespondenten. 

Die Rohólproduktion von Grosny betrug im 
Dezember 1911 5,387.440 Pud. Die Gesamtproduktion 
im Jahre 1911 betrug zka. 75,000.000 Pud. Im Ver- 
gleiche mit den 74 Millionen Pud im 1910 hat die 
Produktion Grosny's um eine Million Pud zugenom- 
men. Die Produktion Grosny's konnte bedeutend 
grósser sein, łalls einige technischen Miangel, welchen 
zułolge die Produktion der Ausbruchschichte von 
16 Millionen Pud im 1910 auf 3.7 Mill. Pud im 1911 
gefallen ist, beriicksichtigt waren. Eine bedeutende 
Produktionssteigerung ist bei den Pumpschichten 
zu verzeichnen. Die Produktionszunahme betrug im 
1911 zka. 13 Millionen Pud gegen das Jahr 1910. 
Die Produktion der grósseren Gesellschaften in Grosny 
betrug im Jahre 1911: 

Akhverdorff . . 22,158.900 Pud 
Spies:CO.. . 20,388.300 ,, 
WASZÓWE SC o 02 . 13542520 
Russischer Standard . > *9.008:035-—, 
DIGZONOM CZ 2SO NKK 05 4,609.270 , 
Anglo-Russian Maximoff Co. . 2,211.611 
Tscheleken Daghestan Co. . . 1,322,018 
Nord Kaukasische Gesellschaft . „dą 
Caspian Blak Sea Co. 
St. Petersburo_ Hg 
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Unter den verschiedenen, zur Abfiihrung von Kondenswnsser NS Dumpileitungen, verwendeten kpparaten, 
hat sich hei uns die muchsteheni beschriehene Einrichtung, um besten hewiihrt. 

Ó % Ó ZULU 

| AGAIĘ 

Fig. 1. zeigt den Wasserabscheider resp. Sammler, 
der in die Dampfleitung eingeschaltet wird und in 
seinem unteren Hohlraume das Kondenswasser auf- 
fangt. Um die kontinuierliche, selbsttatige Entfer- 
nung des Wassers zu erzielen, schliesst man an den 
Sammler, den automat. Ableiter Fig. 2. an, in dem 
das cintretende Wasser den ollenen Schwimmer hebt 
und dadurch das obere Ventil schliesst. Beim weite- 
ren Steigen iiberschreitet das Wasser den oberen 
Rand des Schwimmers, fiillt den Schwimmertopf und 
bringt ihn zum Sinken, wodurch das Ventil -geóflnet 
und das im Topie befindliche Wasser durch Steig- 
rohr hinausgetrieben wird. — Det leere Schwimmer 
wird nun vom Sammelwasser gleich wieder gehoben 

so dass sich der gleiche und schliesst das Ventil, 
Vorgang fortlautend wiederholt. 

U ZZA (asa za A m |2%i RZ 
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Fig. 2 

Die Firma: Naphtahaus Oskar Loewenherz 4 Gie. in Boryslaw 
liefert die - „ożzżawaky fiir jede Róhrendimension und tiir hóchste Dampiepame wą 

| A 
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CENY NAFTY WEDŁUG SPRAWOZDANIA MINISTERIUM HANDLU I ROLNICTWA. 
PETROLEUMPREISE NACH DEM BERICHTE DES MINISTERIUMS FUR HANDEL 8 ACKERBAU. 
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Wien 9. III. | Galizisches Standard white . . prompt per 100 kg.in Kronen | 3680 | 37:30 — 37:05 9/:05 
ab Wien in Waggons 

. (inkl. Verbrauchssteuer) 

Hamburg > Deutsch-Amerikanisches . . . loko per 50 kg. in Mark — ze 8:50 R 19:99 
A A Osterreichisches (Galizisches) . loko per 50 kg. in Mark — — 8:50 — 19:99 

Antwerpen h American Standard white. . . loko per 100 kg. in Francs — — | 2 EJ — 21:19 
Baku KĘ -M EROBESZESUWORUM 0 loko per Pud in Kop. — — | 082 — 4:96 

Raffiniertes Standard white . . loko per Pud in Kop. 30 0 301/ą 6:12 
(fiir Russland) | 

NONSTOP FO USES Ndaidc we c; R 0. loko per 61/, Ibs (Gallone) — >> 8:20 13:73 
in cents | 

WIADOMOŚCI HANDLOWE. HANDELSNACHRICHTEN. 

W ubiegłym tygodniu zawiązano we Lwowie 
nowe towarystwo celem eksploatacyi terenów nafto- 

"wych w Schodnicy. Założycielami tegoż są pp, dyr. 
B. Łodziński, M. Pohoski, inż. W. Smakowski, L. 
Stocker, L. Rutkowski i N. Drozdowski. 

Dnia 6. lutego zostało zarejestrowane w Lon- 
dynie nowe Towarzystwo naitowe pod firmą: „Ry- 
pne Oil Syndicate Ltd.* z kapitałem 25.000 Ł. Dy- 
rektorami towarzystwa zostali mianowani pp. E. F. 
Cosser i A. E. Spaerman. 

Gremium kupców wiedeńskich wniosło me- 
moryał do Ministeryum handlu, w którym zajęło sta- 
nowisko w interesie stanu kupieckiego i konsumu, 
wobec projektowanej przez rafinerów podwyżki cen 
nafty. 

Deutsche Petroleum Aktien-Gesel!tschaft, w któ- 
rego posiadaniu znajduje się przeważna część akcyi 
Tow. Steaua Romana, przyjęło zamknięcie rachunków 
za rok 1910/11 i uchwaliło wypłatę 5-cio procentowej 
dywidendy. 

We Wiedniu toczyły się w ostatnich czasach 
rokowania w sprawie zakupna akcyi Towarzystwa 
„Olex* przez Deutsche Erdól A. G. Rokowania po- 
stąpiły znacznie naprzód i prawdopodobnie zostaną 
doprowadzone w najblizszym czasie do skutku. 

Dyrekcya austryackiego Towarzystwa kredy- 
towego ziemskiego w sprawozdaniu swem na osta- 
tniem posiedzeniu Zarządu podała do wiadomości, 
że w przyszłym roku interesa naftowe, w których to- 
warzystwo jest zaangażowane przyniosą znaczniejsze 
zyski, a to wobec pomyślnych interesów firmy Da- 
wid Fanto S Ska. 

Dnia 22. z. m. odbyło się we Wiedniu Walne 
Zgromadzenie Galicyjskiego Towarzystwa dla Tran- 
sportu i magazynowania ropy, pod przewodnictwem 
członka zarządu Dra Józefa Kampersa. Akcye tego 
towarzystwa znajdują się już obecnie w posiadaniu 
The Amalgamated Oil Pipelines of Galicia Ltd. Wal- 
ne zgromadzenie przyjęło do wiadomości sprawo- 

In Lemberg wurde in voriger Woche eine neue 
Petroleumgesellschaift gegriindet. Zweck der Gesell- 
schaft bildet die Exploitation der Terraine in Scho- 
dnica. Die Griinder der Gesellschaft sind die Herren 
Dr. B. Lodziński, M. Pohoski, Ing. W. Smakowski, 
L. Stocker, L. Rutkowski und p. Drożdowski. 

Am 6. Februar wurde in London eine neue 
Petroleum-Gesellschaft unter der Firma: „Rypne 
Oil Syndicate Ltd." registriert. Das Kapital der Ge- 
sellschait betrdgt Ł. 25.000. Die Direktion der Ge- 
sellschaft ruht in den Hdnden der Herren E. F. Cosser 
SX A. E. Spaerman. 

Das Gremium der Wiener Kaufleute hat sich 
in einem dem Handelsministerium eingereichten Me- 
moriale gegen die projektierte Erhóhung der Petro- 
leumpreise ausgesprochen. 

Die Deutsche Petroleum Aktien-Gesellschaft 
in Berlin, in deren Besitz sich der gróssere Teil der 
Aktien der Steaua Romana befindet, genehmigte den 
Rechnungs-Abschluss fiir 1910/11, und erkldrte eine 
50/,-ige Dividende. 

In Wien haben letzter Tage Verhandlungen be- 
trefftend den Ankauf der Olexaktien durch die Deutsche 
Erdól—A.—G. stattgefunden. Die Verhandlungen sind 
ziemlich weit geschritten. Man hofft eine Basis zu finden, 
auf welcher der Verkauf der Aktien wird erfolgen kónnen. 

Die Direktion der Oesterreichischen Bodenkre- 
ditanstalt erkldrte in ihrer letzten Verwaltunesrat- 
sitzung iiber die Petrolęumunternehmungen, an denen 
die Bodenkreditbank beteiligt ist, folgendes: Die 
A.—cG. fiir Mineraiólindustrcie vorm. David Fanto 8 Co. 
diirite in Ansehung der seither abgeschlossenen Ver- 
einbarungen innerhalb der Petroleumindustrie etwas 
bessere Resultate erzielen als im vorausgegangenen 
Geschiftsjahre. 

Am 22. v. M. fand in Wien unter dem Vor- 
sitze des Verwaltungsrates Dr. Józef Kampers die 
ordentliche Generalyersammlung der Galizischen-Ro- 
hóltransport- und Lager-Aktien-Gesellschaft statt. 
Die Aktien dieser Gesellschaft befinden sich bekanntlich 
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zdanie dyrekcyi, udzieliło radzie nadzorczej absolu- 
toryum i uchwaliło wypłatę 20” , dywidendy. Do Za- 
rządu został wybrany dvrektor Maurycy August 
Kornfeld. | | 

Królewskie holenderskie towarzystwo naftowe 
(KG ningklijke) nabyło od rosyjskich _ Rothszyldów 
0 W ich rosyjskich przedsiębiorstwach nattowych. 

związku z tem, pokrewne towarzystwo Shell 
W Londynie projektuje wydanie 500.000 nowych 
akcyj po 75 szylingów, w celu zebrania potrzebnego 
kapitału obrotowego dla nowo nabytego rosyjskicgo 
przedsiębiorstwa. - | | | 

Przeż tą transakcyę została pozycya Shella 
. koningkiijke znacznie wzmocniona wobec amcry- 

ańskiego Standardu. 

RÓŻNE WIADOMOŚCI. 
było cl Trust of Galicia. W ubiegłym tygodniu od- 
dzenie Ś w Londynie nadzwyczajne walne zgroma- 
zwołaj Opółki naitowej Oil Trust ort Galicia Lid. 
odd ie przez p. Albrechta Hicksa, który zażądał 

uyrekcyj Sprawozdania ze stanu przedsiębiorstwa. 
wybie! zbadania stanu interesów przedsiębiorstwa 
ip Hick komisyę złożoną z Ś-ech akcyonaryuszy 

: > SA, którzy mają zbadać stan interesów Spół- 
dzeniem, Sprawozdanie przed walnem zgroma- 

I owarzystwo Oil Trust of Galicia Ltd., zostało 
ZAW I: c Gą . " . 

h viązane w lutym roku zeszłego z kapitałem 6 mi- tonów = 
1 
l 

koron w akcyach jednofuntowych. 20. marca 
pitał ą AZJI kupna szybu „Józet” podniesiono ka- 
Tow; _ dalszych 6 mil. koron na 12 milionów koron. 

arzystwo to zostało założone w celu nabycia 
całco : le u rolę, kapitału udziałowego Spółki Vereinigte Pe- 

IM (ies, z o. p. zaś jako sprzedawca występo- wał The 
pna zapł 

2 Czego 
w akcy 

Johanna Petroleum Syndicate Ltd. Cena ku- 
acona za Vereinigte wynosiła K 55 miliona 

gotówką zapłacono 1.200.000 zaś resztę 
nabyła 10! Trustu. 20. marca 1911, dyrekcya 
słanego opalnie Józef i Bitum, które według roze- 
sprzedąz 5 WCZAS cyrkularza produkowały w chwili 
oia ku razem przeszło 70 wagonów dziennie, 

gotówk pna tych kopalń wynosiła K 3,600.000 Z czego 
O Trust, PIACONO 3 miliony, zaś resztę w akcyach 

kartejy EE rafinerów. W sprawie wypowiedzenia 
W ostatniej, 7 pojedyncze rafinerye odbywały się 
gierskich CI czasach konterencye austryackich i wę- 
acych q ralinerów. Podano kilka projektów zdąża- 
ekSportow Fozwiązania sprawy dopłat do funduszu 
no posiedz 5: Na początek kwietnia zostało zwoła- 
wąć zenie plenarne ratinerów, które ma rozstrzy- 

+ 0 dalszym losie kartelu. Ceny produktów rali- 
Neryvinva n zmiany, uchwalono pozostawić na marzec bez 
7 [4 

przyst eKCJa iabryk Mannesmannów zamierza 
kładów " do znacznego powiększenia swych za- 
minie w nych w Komotau, Schónbrunnie, Dal- 
iw Saare W oszech jakoteż walcowni rur i stalowni 
warzystwjo en-Burbach. Przez nowe instalacye To- 
sposób o ma nadzieję uzyskać ekonomiczniejszy 

s pracy, co znów ma wpłynąć na potanienie W . , , . 1 1 

KUNA manncsmańskich. W celu uzyskania kapitału 
otowego dla stale wzrastającej produkcyi ma być 
przedłożony walnemu zgromadzeniu akcyonaryuszy 
projekt wydania nowych akcyi na 1.200.000K z upo- 
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schon im Besitze der Amalgamated Oil Pipelines of Gali- 
cia Limited. Die Versammlung genchmigte den Gescll- 
schaftsbericht und die Bilanz, ertcilte dem Verwal- 
tungrate die Entlastung und erklarte eine sołort zahl- 
bare Dividende von 20%,. In den Verwaltungsrat 
wurde Direktor Moritz August Kornteld ncugewanhit. 

Die russische Rothschild-Gruppe hat an dic 
Kónigliche holldndische Petroleum-Gesellschaft (Kó- 
ninglijke) 80”, ihrer russischen Petroleumunternch- 
mungen abgetreten. In Zusammenhange damit, will 
die Londoner Shell Ltd., eine Schwestergesellschaft 
der Koninglijkc, 500.000 neue Aktien zu 7/5 Shilling 
herausgeben. Durch diese Transaktion wurde dic 
Position der Koninelijke in Russland gegen die Stan- 
dart Oil Co. bedeutend verbessert. 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 

Oil Trust ot Galicia Ltd. In der vergangenen 
Woche hat in London eine von Herrn Albrecht Hicks 
einberufene ausserordentliche Generalversammlung 
der Petroleum-Gesellschaft Oil Trust of Galicia Ltd. 
stattgefunden. Herr Hicks, welcher allein 25” , Aktien 
der Gesellschaft besitzt hat die Direktion gefordert, 
da scit einer liingeren Zeit keine Dividende gezahlt 
wird, einem Komitee die Einsicht in die Geschafte 
der Firma zu gestatten. 

Es wurde eine Revisionskommission bestehend 
aus Herren Hicks und drei anderen Aktiondren ge- 
wihlt, welche den Stand der Geschdfte priifen und 
dariiber Bericht erstatten wird. 

Bei dieser Gelegenheit bringen wir in Ermncrung, 
dass Oil Trust Of Galicia Ltd. im Februar vorigen Jah- 
res mit einem Aktienkapital von 6 Millionen Kronen 
oegriindet wurde. Am 20 Marz 1911 anlasslich des 
weiteren Grubenankautes u. zw. der Schichte „Josel* 
und „Bitum* in Tustanowice wurde das Aktienkapi- 
tal um weitere 6 Millionen Kronen erhóht. Der Oil 
Trust hat bekanntlich die Petroleuminteressen der 
Firma Vereinigte Petrolcum-Ges. m. b. H. fiir einen 
Preis von 5.5 Mill. Kronen von dem Johanna Syndi- 
cate Ltd. kiiutlich erworben. Spater wurden noch 
die Gruben Josef und Bitum fiir cinen Preis von 
rund 3 Mill. Kronen bar und 600.000 K. Aktien ge- 
kauit. Die Produktion der Letzteren betrug zur Ver- 
tragszeit 70 Zisternen pro Tag. 

Uber die seitens einzelner Raffinerien erfolgten 
Kartellkiindigung, wurden weitere Sitzungen der óstcr- 
reichisch-ungarischen Raffinerien abgehalten. Es wur- 
den einige Vorschlige gemacht, durch welche dic 
Lósung der Frage des Beitrages zum Exportfond 
bezweckt werden kónnte. Es wurde die Einberufung 
einer Plenarsitzung tiir Anfang April in Aussicht ge- 
nommen, aut welcher das weitere Schicksal des Kar- 
tells beschlossen wird. Es wurde weiter beschlossen 
die Preise fiir Marz unveridndert zu lassen. 

Die Verwaltnng der Mannesmannrohrenwerke 
beabsichtigt behufs Verbilligung und Vergrósserung 
ihrer Produktion umfangreiche Neubauten auf den 
osterreichischen Werken Komotau und Schónbrunn, 
auf dem italienischen Werk in Dalmine sowie auf den 
Róhrenwerken und dem Stahlwerk in Saarbriicken- 
Burbach vorzunchmen. Zur Beschaffung der Betriebs- 
mittel fiir die stindig zunehmende und die noch zu 
erwartende neue Produktion soll der Generalver- 
sammlung die Ausgabe von 1,200.000 Mk. neuer 
Aktien mit halber Dividendenberechtigung tiir das 
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ważnieniem do poboru połowy dywidendy za rok 
1912 i 1913. Rada nadzorcza uchwaliła oprócz tego 
nową emisyę 4:57/,-0wych obligacyi na kwotę 10 mi- 
lionów marek. 

Celem umożliwienia tem sprawniejszego i in- 
tenzywniejszego załatwiania coraz bardziej mnożą- 
cych się spraw tutejszego oddziału, Towarzystwo 
wzajemnych ubezpieczeń Urzędników prywatnych 
we Lwowie, Zakład ustawowy emerytalny zastępczy 
otworzyło w Borysławiu z dniem 15. marca 1912. 
osobne biuro dla załatwienia i prowadzenia wszyst- 
kich spraw asekuracyjnych, a kierownictwo tego 
biura powierzyło swemu mężowi zaufania p. Gusta- 
wowi Scholtzowi, zamieszkałemu w Borysławiu, na 
Potoku, telefon Nr. 288. 

P. Scholtz udzielać będzie interesowanym 
wszelkich informacyj w sprawacli ubezpieczenia eme- ci I0G CAC WEZN( ATR WA: 

akcyonaryuszom potrzeba podwyższenia kapitały to- 
warzystwa z 2.5 na 10 milionów dolarów. 

Od 16. do 20. września b. r. odbędzie się we 
Wiedniu ogólny Zjazd górników. Szczegóły tego 
Zjazdu podamy na innem miejscu. 

Ohio Fuel Supply Co. dowierciło w .Ashland 
(Ameryka) szyb gazowy o produkcyi 8,000.000 stóp 
kubicznych gazu dziennie. 

WIADOMOŚCI OSOBISTE. 
Kierownictwo szybów „Paryż I. i Il. objął kol. 

Roman Lenicki. 
Inż. Kaz. Broniowski objął kierownictwo centrali 

gazowej na kopalni „Herman* w Tustanowicach. 
Kol. Szczęsny Podolski zgłoszony został jako 

odpowiedzialny kierownik kopalni „Syrusz* w Bo- 
rysławiu. 

Prof. Dr. Józef Grzybowski, wyjechał do Włoch 
w celu przeprowadzenia badań geologicznych na te- 
renach naftowych w Monte Chino. 

Kol. Kazimierz de Laveaux objął kierownictwo 
kopalni Teodora-Wanda w Tustanowicach, a nie 
kop. Parkinson jak podano w ostatnim numerze. 

ABLECON: PZ. TELEFON Fi. 

HENRYK DREJER 
odlewania żelizu, metali i warsztaty 

męechiniczne w Drohobyczu 
wykonuje wszelkie roboty w zakres 
wiertnictwa wchodzące, jak również 
roboty budowlane i konstrukcyjne. 

Geschaftsjahr 1912 bis 1913 vorgeschlagen werden. 
Der Aufsichstsrat hat ausserdem die Ausgabe von 
10,000.000 Mk. 4.5%/, Obligationen beschlossen. 

Zwecks Ermóglichung einer intensiven Erledi- 
gung der stets aufwachsenden Agenden der hiesigen 
Abteilung der Gegenseitigen Versicherungsgesellschaft 
der Privatbeamten in Lemberg, hat dieselbe am 15. 
Marz a. c. ein Biiro in Borysław am Potok eróffnet, 
dessen Leitung der Vertrauensmann der Gesellschaft 
Herr Gustaw Scholtz iibernahm. i 

rierr Scholtz wird allen Interessenten ausfiihrli- 
che Informationen in Sachen der Versicherung erteilen 
und bei Austertigung von Anmeldungen etc. behililich 
sein. Herr Scholtz ist auch berechtigt, neue Versi- 
cherungsanmeldungen fiir die Gesellschaft anzunehmen. 

Aui der kommenden Generalversammlung der 
Vacuum Oil Co. welche dieser Tage in Amerika ab- 
gehalten wird, wird den Aktiondren das Projekt der 
Erhóhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von 
2.5 auf 10 Millionen Dollar, vorgelegt. 

Am 16. bis 20. September ac. wird in Wien 
der Allgemeine Bergmannstag veranstaltet. Den Inhalt 
der Einladung geben wir auf anderer Stelle bekannt. 

Ohio Fuel Supply Co. erbohrte in Ashland 
(America) cinen Gasschacht, welcher 8.000.000 Kub. 
Fuss (as pro Tag produziert. 

PERSONALNACHRICHTEN. 
Die Eeinae der Grube „Pans"Pu IR hat der 

Herr Roman Lenicki iibernommen. 
Herr Berging. K. Broniowski hat die Leitung 

der Gasanlage auf der Grube „Herman* in Tusta- 
nowice iibernommen. 

Herr Szczęsny Podolski, wurde als verantw. 
Betriebsleiter der Grube „Syrius* in Borysław ange- 
meldet. 

Prof. Dr. józef Grzybowski, hat dieser Tage 
eine Studienreise nach Monte Chino (Italien) ange- 
treten. 

Zwracamy uwagę naszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

Die P. T. Leser werden auf den Annon- 
centeil unserer Zeitschrift auimerksam ge- 
macht. | 

WILHELM SUSSMANN 
BIURO SPEDYCYJNE 

SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 
I ARTYKUŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH. 

BORYSŁAW, ul. Wolaniecka obok warstatów Zdanowicza. 
Telefon Nr. 214. moczem Telefon Nr. 214. 
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ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁU ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH W BORYSŁAWIU. 

(VEREINSNACHRICHTEN). 

„ Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Z. T. W. dnia 15. marca 1912. 
» Obecni z Wydziału koledzy : Styber, Dunka de 

ajo, Ramoszyński, Tołłoczko, Kowalski, Kobak, No- 
gc Stocker. Usprawiedliwili swą nieobecność ko- 
a izy: Haczewski, Mermon, Hendrich. Z poza Wy- 
działu obecni koledzy: Hawranek, Renefort, Glazor 
i Pałaszewski. 

Przyjęto do wiadomości rezygnacyę kol. L. Sło- 
ce kiego z Wydziału i wybrano kol. L. Stockera 

'ceprezesem. Kooptowano do Wydziału kol. Rene- 
twińs 

R Kol. Hendrichowi i Dunce udzielono 6-tygo- 
PRE urlopu z powodu złego stanu dróg i utru- 

onej komunikacyi z Borysławiem. Wiceprezesem 
wiązku na czas urlopu kol. Dunki, wybrano kol. 
amoszyńskiego. 

kn SEZ do wiadomości wystąpienie ze Związ- 
Ace akrzewskiego i Kruszewskiego, zaś co do 
Ra opisanych przez nich deklaracyi na fun- 
zwraca czetwowy „Rópy* uchwalono tychże nie 
BŻDOA tem, że Wydział jako taki nie ma prawa 
wychodz: zać się tym majątkiem do czasu jak „Ropa 
ziań Ić będzie. Kol. Stocker odczytuje Spis ko- 

y, których uchwalono zaprosić na posiedzenie 
a A | m porozumienia się osobistego z nimi 
nich ka wierdzeniu faktu koziarstwa wywrzeć na 
ku Z presyę wszystkimi środkami będącymi w rę- 

„Wiązku, bądź też przez ogłoszenie w „Ropie* 
£ przez Urząd górniczy. 

W u dzono koziarstwo p. Bolesława Ogrodo- 
a jedń Óry ma odpowiedzialność na „Bronisławie 
Mil ocześnie funguje jako nocny dozorca na 

» <denie*, 

celu ostatecznego zakończenia rachunków 
tem „Atlasu* uchwalono poruczyć załatwie- 

| Sprawy kolegom Ramoszyńskiemu, Stockero- 
p. Załuskiemu. 

dnią zprAWOZdanie z posiedzenia Wydziału Z. T. W. 
a 21. marca 1912 r. 

Botto, becni koledzy z Wydziału: Dunka de Sajo, 
w, 0, Renefort, Kowalski, Stocker Ludwik, Kobak 
CH. Nieobecni: Hendrich, Styber, Haczewski, 

becne 2) ASKi i Mermon. Usprawiedliwili swą nieo- 
lość koledzy Hendrich i Styber. 

Tad poza Wydziału obecni koledzy Malczewski 
CUSZ i Słotwiński. Przewodniczył kol. DunkadeSajo. 

Ol. Malczewski zdał sprawozdanie w sprawie 
onej przez niego z upoważnienia Wydziału 

z komite 
nie tej 

WI i 

porusz 

Z. T. W. na posiedzeniu Rady gminnej Tustano- 
wice-Wolanka, subwencyi dla czasopisma „Ropa*. 

Rada gminna Tustanowic uchwaliła na wniosek 
kol. Malczewskiego subwencyę w kwocie koron 400 
dla czasopisma „Ropa”. Wydział Z. T. W.-uchwalil 
na wniosek kol. Dunki de Sajo podziękować kol. 
Malczewskiemu i wysłać list z podziękowaniem do 
Gminy za uchwaloną subwencyę. 

W sprawie przepisów górniczo-policyjnych 
uchwalił Wydział poiecić przestudyowanie tych 
przepisów wydanych dnia 24. czerwca 1911 r. 
L. 3000 kolegom Dunce de Sajo, Słotwińskiemu, Mal- 
czewskiemu i Hendrichowi. Wydział Związku dele- 
gował kol. Dunkę de Sajo na posiedzenie ministe- 
ryalne wyznaczone w tej sprawie na dzień 22. marca 
1912 w Urzędzie górniczym w Drohobyczu. 

Sprawę słownictwa technicznego polskiego po- 
ruczono kol. Kowalskiemu. 

Po załatwieniu kilku spraw mniej ważnych 
zamknięto posiedzenie o 10 godz. w nocy. 

Na posiedzeniu Wydziału Związku Techników 
Wiertniczych dnia 20. marca 1912, zostali przyjęci 
jednogłośnie na zwyczajnych członków : Grohs Fen- 
ryk Konstanty, Dr. Olszewski Stanisław, Petion Ka- 
zimierz i Sikora Adolf. 

Zgłosili się na zwyczajnych członków Związku 
Techników Wiertniczych: Dec Franciszek, de LEtanche 
Stanisław, Rogoyski Maryan, Ringel Emil, Scholtz 
Stanisław, Wachlowski Kornel i Żuławski Bohdan. 

* 
* x 

Członkowie komisyi egzaminacyjnej na kie- 
rowników kopalń kol. Hendrich, Dunka de Sajo, 
i P. Leniecki, którzy brali udział w komisyi egzami- 
nacyjnej dnia 4. b. m. złożyli na fundusz wdów 
i sierót po kierownikach kopalń nafty kwotę K.89.35 
otrzymaną jako taksę egzaminacyjną. 

Ważne dla przedsiębiorców naftowych. Celem 
umieszczenia wyczerpującego zestawienia przedsię- 
biorców naftowych w Skorowodzu Ligi pomocy 
przemysłowej Zarząd Ligi prosi P. T. przedsię- 
biorców (akordantów) o bezzwłoczne nadesłanie 
dokładnego brzmienia swych firm, adresów i miejsco- 
wości, w których prowadzą wiercenia. Adres Ligi: 
Lwów, Pańska 11. 

Bibliotekarz Z. T. W.prosi pp. kolegów o ła- 
skawy zwrot wypożyczonych pism i książek, w celu 
przeprowadzenia rewizyi inwentarza bibliotecznego. 

ZE STOWARZYSZEŃ. 

* Towarzystwo górnicze w Krakowie. odbyło 
sobotę 16. b. m. miesięczne Walne Zebranie. 

A porządku dziennego omówiono szczegółowo Spra- 
Bo aEM powstać w Dziedzicach kosztem firmy 
s X Co.fabryki brykiet z pruskiego miału węglo- 
ata które stworzą ogromną konkurencyę dla węgla 

kę jowego. Sprawa ta budzi u interesowanych sfer 
m większe obawy o los naszego przemysłu węglo- 

wego, że ministerstwo kolejowe już zawarło z wy-. 
ORA firmą kontrakt, którym zobowiązało się 
pobierać od niej brykiety na swój użytek przez lat 

” Z góry więc daje tej fabryce poważne zabezpie- 

AUS DEN VEREINEN. 

Der Landes-Bergmainnische-Verein in Krakau 
hat am 16. d. M.die monatliche Generalversammiung 
abgehalten. Unter anderen wurde auch die Angele- 
genheit der in Dziedzice zu griińdenden Briketten-- 
fabrik der Firma Berl.$,Co. besprochen, welche aus 
dem Kohlenstaube pretśgischer Provenienz in Oester- 
reich Briketten erzeugen und dadurch eine riesige 
Konkurrenz fiir unsere Kohlenbergwerke schaffen wird: 

Die Situation ist umso .gefdhrlicher, dass das 
Fisenbahnministerium mit der genannten Firma be- 
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czenie prosperowania. — Po dłuższej ożywionej 
dyskusyi powzięto rezolucyę: | 

„lowarzystwo górnicze wyraża uboięwanie, że 
rząd zgodził się na założenie fabryki w Dziedzicach, 
która będzie wyrabiać z pruskiego miału węglowego 
brykiety i w ten sposób stworzy konkurencyę dla 
węgla galicyjskiego". Nadto uchwalono wystosować 
do Koła Polskiego na ręce posła Jana Zarańskiego 
memoryał z prośbą o energiczną interwencyę, by 
ministerstwo kolejowe dało Kołu Polskiemu gwaran- 
cyę, że dopilnuje warunku, obowiązującego firmę do 
wyrabiania brykiet z miału krajowego przynajmniej 
w tej ilości, jaką ministerstwo zobowiązało się kon- 
traktowo corocznie pobierać. 

Z kolei wysłuchano z żywem zajęciem się na- 
der interesującego referatu inż. Dra Stanisława Ol- 
szewskiego ze Lwowa. „O użytecznych płodach 
w Galicyi*, w którym referent z demonstracyą własnej 
mapy górniczo-przemysłowej Galicyi przedstawił 
obrazowo rozmieszczenie po całym kraju mineralnych 
bogactw, które dzisiaj zajmują już na rynku świa- 
towym jedno z pierwszych miejsc, wskazał również 
na inne płody wnętrza naszej ziemi, które leżą jeszcze 
nietknięte lub co najwyżej są eksploatowane bez 
żadnej myśli i akcyi. planowej, jak n. p. glinka 
ogniotrwała i gips, który wobec ogromnych pokła- 
dów na Podolu należałoby produkować przy odpo- 
wiedniej organizacyi nawet na eksport na szerszą 
skalę, zwłaszcza że Ameryka musi pokrywać całe 
swoje zapotrzebowanie z Europy. 

Dalsza część tego zajmującego ze wszech miar 
releratu odbędzie się na najbliższem miesięcznem 
zebraniu 14. kwietnia. 

OSTATNIE WIADOMOŚCI. 

Produkcya Ropy Borysławia i Tustanowic utrzy- 
muje się w marcu przeciętnie na wysokości 330 wag. 
dziennie. | 

Od 1—26 marca odtłoczono: 
2 LBolaiawie >. : 5952 CYSIOR 
z Borysławia > UOSA 

tązćm=0900>>> 
Ekspedycya wynosiła od 1—25 —- 9360 w. 
Pożar zbiorników. Dnia 20. bm. około godz. 

12-tej w nocy wybuchł z dotychczas niewyjaśnionych 
przyczyn pożar w c. k. fabryce nafty w Drohobyczu. 
Pożar wybuchł w zbiorniku zawierającym 50 wag. 
benzyny od którego zajęły się dwa dalsze zbiorniki za- 
wierające 70 cyst. benzyny 1 300 cyst malty > 

Wobec bliskości zakładów fabrycznych i zmien- 
nego kierunku wiatru, pożar zagrażał chwilami zni- 
szczeniem całej odbenzyniarni, Zachodziło również 
niebezpieczeństwo przedostania się ognia przez ruro- 
ciągi do innych zbiorników, udało się jednak szczę- 
Śliwie uniknąć tego niebezpieczeństwa a nawet od- 
tłoczyć znaczną ilość zawartości płonących zbiorników. 

Podczas pożaru były jednak chwile, gdzie zda- 
wało się, iż ogień pochłonie całą odbenzyniarnię. 

Szkody wynoszą około pół miliona koron i były 
ubezpieczone w różnych towarzystwach asekuracyj- 
nych. Szkoda jednak bezwzględna, jaką ponoszą 
towarzystwa asekuracyjne nie będzie tak wysoką 
wobec tego, że roczna premia asekuracyjna płacona 
przez odbenzyniarnię wynosi przeszło ćwierć miliona 
koron. 

reifs einen Vertrag fiir cine 10-jahrige Lieferung ge-- 
schlossen hat, wodurch die Existenz des Unternehmens 
tiir eine Reihe von Jahren gesichert wurde. 

Nach einer lebhaften Diskussion wurde die fol- 
gende Resolution beschlossen: 

„Der Landes-Bergminnische Verein gibt seinem 
Bedauern Ausdruck, dass die Regierung die Griindung 
ciner Fabrik in Dziedzice bewilligte, welche aus dem 
preussischen Kohlenstaube Briketten erzeugen wird, 
wodurch eine Konkurrenz fiir die galizische Kohle 
geschaffen wird*. 

Ausserdem wurde beschlossen, an den Polenklub 
zu Hdnden des Herrn Abg. Zarański ein Memorial 
zu entsenden, mit dem Ersuchen, das Eisenbahnmi- 
nisterium solle dem Polenklub eine Garantie geben, 
dass die Bedingung dass zur Fabrikation des an die 
Eisenbahnen abzuliefernden Quantums nur Landes- 
kohlenstaub verwendet wird, streng bewacht wird. 

Herr Dr. Stanisław Olszewski aus Lemberg hat 
sodann einen Vorirag iiber die „Nutzbarkeit der Pro- 
dukte Galiziens* gehalten, welchen er mit Hilfe der 
von ihm verlassten Bergkarte Galiziens eingehend 
illustrierte. Er besprach die Verteilung der Mineral- 
produkte in Galizien und wies auf andere Bergpro- 
dukte unseres Landes wie feuerfester Ton, Gips u.a. 
hin, welche entweder unberiihrt oder planlos exploi- 
tiert werden. Diese Produkte kónnten in grossem 
Masstabe exploitiert und exportiert werden, speziell 
da Amerika ihren ganzen Bedarf an den genannten 
Produkten in Europa decken muss. i 

Dieser interessante Vortrag wird bei der nichsten 
Sitzung am 14. April fortgesetzt. 

LETZTE NACHRICHTEN. 

Die Rohólproduktion in Borysław und Tusta- 
nowice betrdigt im Marz durchschnittlich 330 Wagg. 
per Tag. 

Vom 1.—26. Marz wurden abgepiped: 
von Tustanowice . 5932 Wagg. 
von Borysław . : OBR => 

zusammen 6900 , 
Die Expedition betrug von 1.—25. Marz 9360 W. 
Reservoirenbrand. In der k. k. Mineraloelfabrik 

in Drohobycz geriet am 20. d. M. gegen Mitternacht 
unter heltiger Explosion ein Benzinbehdlter in Brand 
und das Feuer ergriff auch bald zwei nebenanlie- 
gende Petroleumreservoire. 

Es waren Momente, wo das Feuer wegen eines 
wechselnden Umschlagens des Windes die ganze 
Fabriksanlage bedrohte. Es war auch die Gefahr des 
Eindringens des Feuers durch die Rohrleitungen in 
weitere Reservoire, was jedoch nicht geschah, und 
es gelang sogar einen Teil des Inhaltes der brennen- 
den Reservoire abzupipen. 

Wahrend des Brandes waren jedoch Momente, 
wo es schien dass die ganze Fabriksanlage den 
Flammen zum Opfer fallen wird. 

Der Schaden betrdgt cca. eine halbe Million 
Kronen war jedoch in verschiedenen Versicherungs- 
gesellschaften assekuriert. 

Da jedoch die Anstalt eine Versicherungsprimie 
von iiber 1/4 Mill. Kronen jahrlich zahlt wird der 
Verlust der Versicherungsgesellschaften kleiner. 
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pleresowanią się terenami schodnickimi i wzmożo- cine Katastralkarte der "Gemeinde Schodnica he- 

c$0_ ruchu wiertniczeo na przez . lony, ruchliwą firmę Dom. Naftowy - Oskar. Loewenkerz rausgcgegeben. Der Preis der Karte auf Leinwand 
. 5 t z j SKAC * | 
ń Ska. „w Borysławiu. Mapa katastralna gminy betrigi K. 100. 
chodnicy, powinna się spotkać z wielkim popytem. 

cena mapy podklejonej na płótnie wynosi K. 100. 

Majkop. -- Z zagranicznyc renów naftowych. — Spra- Majkop. — Ans der Produktions gebieten. - dericht des 
Wwozdanie zaprzysiężotego senatą Alieyi Gęsthow skiego. - Ekspe- becidcten Sensalen Alfons Gostkowski. - Rohólexpeditionen der 
Uycya ropy firmy: Ropnc Eks cdycyjme Biura Ska z ogr. por. wc Firma: Expeditionsburcau G. m. b. H. in Lemberg, am 1 31. 
"Wowic, od 1-3]. stycznia 1912 - Wykazy ropv ckspedyowa- Jinner 1912. - Rohólexpeditionsauswejs pro Februar 1912. 

UC] w miesiącu luty 1912. -- Cen nafty według sprawozdania — Petroleumpreise nach dem Berichte des Ministeriums fiir Fandel 
Ministervwm handli i rolnictwa — Wiadomości handlowe. - Wia- X Ackcerbau. Handclsnachrichten. Verschiedene Nachrichten. 
Mości handlowe. Wiadomości różne — Wiadomości OSo- — Personalnachrichten. Vereinsnachrichten. Aus den Ve- 
AO _-— Zawiadomienia Wydziału Związku Techników Wicrtni- rcinen. - Letzte Nachrichten. 

Sehr w Borysławiu, — Że stowarzyszeń. - „Ostatnie wiadomości. 
EEEE 
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POSADY POSZUKIWANE. STELLENGESUCHE. SITUATIONS WANTED. 
„_._ Kierownik kopalni nafty, (lat Betriebsleiter, (32 Jahre alt) Field manager (32) with 14 
02) Z odpow. Ii IIkl. nieb. z 14 fiir Gruben der beiden Gefahr- years boring experience in Ga- 
ctnią praktyką w kraju i zagra- klassen, mit 14 jdhriger Bohr- licia and Rumania. Fully compe- 

nicą władający czterema języ- praxis in Galizien u. Rumadnien tent as regards deep oil boring, 
AMI poszukuje posady kiero- sucht Stellung in Galizien oder seeks situation. Speaks four 

wnika kopalni nalty w kraju lub im Auslande. Beherrscht vier languages. Will go enywhere. 
Sranicą. Zgłoszenia pod Szyb” Sprachen. Gefl. Zuschriften unter Apply to „SZYB* c/o Ropa Bo- 
do Redakcyj „Ropy*. i „Szyb* an die Adm. des Blattes. rysław, Galicia, Austria. 

wieg pugoletni kierownik kopalń naftowych z odpo- Betriebsleiter mit jahrelanger Erfahrung und Ver- tdzialnoś 
stw; OŚcią na |-szą i ll-gą klasę niebezpieczeń- antwortlichkeit fiir Gruben der beiden Gefahrsklassen, 
stwa, obznajomiony szczegółowo z wszelkiemi agen- mit allen Agenden der technischen und administrati- 
dami Odnoszącemi sie do samoistnego prowadzenia ven Leitung grósserer Grubenanlagen aufs genaueste 
wad ch kopalń naftowych (przez CZAS dłuższy pro- vertraut, (leitete gróssere Bohrungen durch lingere 

alnie nafty w zachodniej i we wschodniej Zeit in Ost $ West galizien, seit einigen Jahrenin Bo- 
wiYCYi oDecnie od lat kilku zatrudniony w Borysła- rysław tdtig) sucht Stellung als selbstandiger Betriebs- 

du) px szukuje posady samoistnego kierownika ruchu leiter eines grósseren (rubenkonzernes auserhalb 
da prowad 
tcwentu zenia większej kopalni nafty na prowincyi, Borysław event. im Auslande. 

po iE wyjechałby za granicę. 0. lak Gief. Offerten erbeten „unter B* and die Admi- 
cy askawe zgłoszenia „pod B* przyjmuje Redak- niętration des Blattes. a dwutygodnika „Ropa* w Borysławiu. 

„B GNZ” | 

najsttrszu i nujświetniejszu murku uutomobilów orz motorów stułych: 
JAMOchody luksusowe, — Dorożki, -—- Jamochody ciężarowe, 
Omnibusy, -. Motory benzynowe i petrolinowe, -- Motory ssąco- 
"= gazowe, — Motory Diesel'a, — kodzie motorowe i £. d. - - - 

Austryackie Towarzystwo motorowe „BENZ”, Wiedeń. 
Kia Ni 111 1 ra , GAS 

leon Nr. 1026 Filia w Krakowie Grand Hotel. - Telefon Nr. 1026. 
D 

Ba KK 
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Nr. Telefonu 49. 

SPECYALNOŚCCI: 

E| Ceny tanie, 

SJilbecner 8 Hitter, 
Firm utrzymuje w hogułym zupusie: Wszelkie 

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

SZALTOWNICE. — INSTRUMENTA DO MIERZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, S$WIDRY ELEKTR. 
aLINY DRUCIANE I MANILOWE. OLEJE MASZYNOWE I CYLINDR. — PASY Z WŁOSIA WIELBŁĄ- 

DOWEGO SPECYALNIE DO TŁOKOWANIA TKANE. 

obsługa szybka. 

Dorysław. 
Nr. Telefonu 49. 

L. LIEBERMANN BORYSŁAW. > == | BEEFON ZZ 
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 lniane i parciane, pojedyncze i podwóine. 

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

syconej I przegrzanej, wytrzymujące suclie gorąco, kwasy etc. 

___ „POMPY I INJEKTORY: 
Rury gazowe i do pomp. — Liny druciane i imanilowe. — Materyały 
instalacyjne dla oświetlenia elektrycznego, żarówki węglowe i osramiowe. 
Akumulatory firmy Laysten 8: Comp. — Armatury imosiężne i do ko- 

- tów parowych, jakoteż łączniki z kutego żelaza. 
NARZĘDZIA WIERTNICZE I ZŻERDZIE 

Smary maszynowe i cylindrowe; smas Tovottc'a. 

— RE" 

WARSZTATY MECHANICZNE Ry 

Er. Dudziak i Cz. (Nernon 
Telefon 102. WOLANKA. Telefon 152. 

Wykonuje reparacye maszyn i pomp parowych, raki, 
tuty i wszelkie instrumen:a wiertnicze. 

SPECYALNOŚĆ : toczenie gwintów u dowolnie długich rur, ob- 
ciążników i sztang ratunkowych 

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

WYPOŻYCZALNIA narzędzi ratunkowych, gruszek, koron, raków itp. 

MASZYNY PAROWE różnych systemów na składzie. B 
Ceny bardzo przystępne. 

WWYGYWOÓWYÓWYOYOWYWOWOWOÓWÓWWO 

Gb 10) 403 4B) 40) 49) 40) 40) 18) 16) 40) 46) 4O> 48) 4GB 

8) 43b 48b 4Qb 46) 46b 46) 40) 46) LGD LG) 46) 4GB 48) (5) 

$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. 
Skład wszelkich artykułów technicznych 

! i elektrotechnicznych. 
ALIR] w BURYSŁEWU ul. WOLAMEGKA — -— Telefon Mr. 151 

Wyłączna sprzedaż. lamp żarowych fabryki G. GANZ 
i Ska we Wiedniu dla Galicyi i Bukowiny. Utrzymuje 
w bogatym zapasie: Oliwy maszynoweicylindrowe, tłuszcz 
towott pasy z włosia wielbłądziego. Pakunki Wiktoria 
Grafitowe i Asbestowc. 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) 40) 46) LED 42> 4©D 4GD GD 

© ce 463 (63 10) 49) LG) ©) 103 40 (6 | Aa 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
Eliasz Ńlinohoffer 

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

poleca : a 
Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania Szybowe, 

druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe 

maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. 

KUCHNIA DOMOWA. 

poleca się P. I. Publiczności. 

CENY UMIARKOWANE. 

KAZIMIERY POCHMARSKIEJ 
w BORYSKAWIU, gmach „Sokoła” 

łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 
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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, 


