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wiercenie rządu nustryńckieg0. 
Bardzo dodatni objaw interesowania się spra- 

wami przemysłu naitowego marzy do zaznaczenia 
u rządu naszego. Oto na skutek niedawnych konfe- 
rencyi i żądań postawionych przez przemysłowców 
I posłów rząd zdecydował się na podjęcie robót 
wiertniczych na własną rękę w celu powiększenia 
produkcyi ropy i wpłynięcia przez to na zniżkę cen 
ropy, która to cena, jakkolwiek uzasadniona, jest 
z dla celów przemysłowych niewątpliwie za wy- 
soka. 

| Roboty wiertnicze zdecydował się rząd podjąć 
najpierw w zagłębiu bitkowskiem i w tym celu na- 
był za pośrednictwem ministerstwa robót publi- 
cznych na rachunek skarbu państwa dwa terena 
nafiowe od Austryackiego Towarzystwa dla prze- 
mysłu naftowego („Opiag”). Co do wartości tere- 
nów bitkowskich niema dzisiaj dwóch zdań. Prze- 
prowadzone na nich od szeregu lat wiercenia wy- 
kazały, że posiadają one poważne zapasy ropy. 
Aczkolwiek produkcya dzienna szybów pojedynczych 
nie stoi w żadnym stosunku do produkcyi szybów 
Borysławia lub Tustanowic to jednak odznaczają SIę 
szyby bitkowskie niezwykłą trwałością produkcyl, 
a szyby odwiercone prymitywnie przed kilkunastu 
laty dziś jeszcze produkują. Przytem wartość ropy 
bitkowskiej wobec znacznej zawartości benzyny jest 
prawie dwa razy wyższa niż wartość ropy bo- 
rysławskiej. 

Die Bohraktion des Ósterr. Stuutes. 
Das Interesse, welches unsere Regierung der 

Petroleumindustrie schenkt, verdient eine spezielle 
Besprechung. Auf Grund der vor kurzem stattgefun- 
denen Konferenzen und der gestellten Postulate der 
Industriellen und Abgeordneten, hat sich die Regie- 
rung entschlossen zwecks Vergrósserung der Produk- 
tion und Herabsetzens der Rohólpreise, welche ob- 
zwar begriindet, fiir Industriezwecke jedoch zu hoch 
sind, Petroleumbohrungen auf eigene Rechnung zu 
unternehmen. 

Die Regierung entschloss sich die Bohrarbeiten 
zuerst im Bitkower Becken einzuleiten, und erwarb 
zu diesem Zwecke durch Vermittlung des Arbeitsmi- 
nisteriums zwei Petroleumterrains von der Oesterr. 
Petroleumindustrie A. G. („Opiag”). Der Wert des 
Bitkower Terrains kann heute nicht mehr bestritten 
werden. Die seit einer Reihe von Jahren auf diesem 
Terrain durchgefiihrten Bohrungen haben grosse Roh- 
Ólvorrite dieses Beckens sicher genug konstatiert. 
Obzwar die Tagesproduktion einzelner Schdchte mit 
derTagesleistung der Borysław-Tustanowicer Schachte 
nicht verglichen werden kann, dennoch zeichnen sich 
die Schichte von Bitków durch eine grosse Lebensdauer 
aus, so dass z. B. Schadchte, welche ungefahr vor 
20 Jahren primitiv erbohrt wurden, produzieren noch 
heute. Dabei muss noch auch der grosse Handelswert 
des Bitkower Rohóles, welches zufolge seines bedeu- 
tenden Benzingehaltes das Doppelte des Borysławer 
Rohólpreises erreicht, in Betracht gezogen werden. 
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Tyle o terenie, jak się jednak przedstawia eko- 

nomiczna strona tego przedsięwzięcia ? 

Z uznaniem podnieść należy dobre chęci sfer 
rządowych a zwłaszcza szybkość decyzyi, i trafność 
oryentacyj w wyborze terenu pod wiercenie. Nie 
mniej przyznać należy, że wobec dzisiejszego stanu 
rzeczy, o ile rząd chciał przeprowadzić akcyę zmie- 
rzającą do zniżenia ceny ropy, to jedyną drogą do 
tego celu było powiększenie produkcyi a środkiem 
—- 1ozpoczęcie nowych wierceń, które w tym wy- 

„padku rząd uznał za stosowne przeprowadzić na 
Wprawdzie przy rozpoczęciu 

pierwszego wiercenia w Bitkowie kierowały rządem 
inne motywa, a przedewszystkiem interes odbenzy- 
niarni, dla nas jednak wychodzących z punktu wi- 
dzenia zwiększenia produkcyi, motywa są obojętne. 

Że cała akcya została dobrze pojętą nie można 
«Się sprzeczać a różnice zapatrywań wywołać może 

tylko kwestya, czy wskazanem było, aby rząd jako 
taki angażował się w najśliższy dział przemysłu nafto- 
wego.t. j. w wiercenie, czy też ażeby przez odpo- 
wiednie ulgi jak zniżenie cen terenów rządowych, 
bruttów;, podatków i t. p. ułatwił przedsiębiorcom 
prywatnym pracę wiertniczą i zmniejszał ewentualne 
ryzyko ich strat. 

Jeżeliby rządowi chodziło tylko o zyski, to nie- 
wątpliwie byłby się rzucił na inne działy przemysłu - 

nałtowego równie rentowne i mniej ryzykowne, je- 
żeli wymienimy choćby tylko przemysł rurociągowy, 
w tym jednak wypadku przebija się niewątpliwie 
dobra wola rządu i życzyćby należało, by to nowe 
przedsięwzięcie uwieńczone -zostało pomyślnym re- 
zultatem. Rezultatu tego jednak dziś jeszcze nie 
można przesądzać. Pominąwszy już bowiem same 
trudności techniczne, jak instrumentacye, które 
zwłaszcza w tak trudnych terenach jak bitkowskie 
przyprawić mogą o ogromne straty przedsiębiorcę, 
nie można pominąć milczeniem okoliczności tak 
starej zresztą jak sam przemysł naftowy, że wier- 
-CHie za ropą jest loteryą, przy której Szanse wy- 
slancj zwiększają się z ilością rozpoczętych wierceń, 
gdzie ewentualne straty z kilku wierceń pokrywają 
ogromne zyski jakie się czerpie z- jednego szczęśliwie 
dowierconego Szybu. "Tylko w tym wypadku wy- 
ciągnąć można przeciętną zysków, podczas gdy 
polityka wiertnicza jedno lub dwuszybowa równa się 
postawieniu całego majątku na rouge lub noir. Była 
to w początkowych latach Tustanowic polityka 
ekonomiczna. wielu. małych towarzystw niemieckich, 
która naturalnie skończyła się bankructwem. 

Reasumując, możemy powiedzieć, że o ile rząd 
podejmuje się wiercenie na własny rachunek, musi 
ono być zakrojone na wielką skalę, nie wolno rzą- 
dowi po kilku nieudałych wierceniach i po prze- 
wierceniu kilku milionów -koron, wstrzymać akcyi 
I uzasadnić ten krok, jakby się zdawać mogło — słu- 
Sznie, dotychczasowemi stratami. Wiercenie bowiem 
jest zyskownym interesem, potrzeba jednak do niego 
wytrwałości, konsekwencyi i kapitałów Standardu. 

GC SZGŁSKŁ 

ZŁ SZEA DASAIAOTZZZĘ A O ZOK OAZA A EWA RKA O KRAK 

_ Zwracamy uwagę naszych czytelników 
ua inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

Soviel iiber das Terrain selbst. Wie stellt sich 
nun die Gkonomische Seite des Unternehmens vor? 

Man muss hier vor allem, den guten Willen der 
Regierung, die rasche Entscheidung und die Richtig- 
keit der Orientierung in der Wahl des Bohrterrains 
hotvorheben. Man muss auch offen sagen, dass ange- 
sichts des heutigen Sachbestandes, sobald die Regie- 
rung eine Aktion zum Herabsetzen det Rohólpreise 
einzuleiten beabsichtigte, war die Vergrósserung der 
Produktion der einzige Weg — und die Aufnahme 
von Bohrungen, welche die Regierung in diesem Falle 
aut eigene Rechnung durchzufiihren beschloss, das 
einzige Mittel zu diesem Zweck. Zwar bei der Aut- 
nahme der ersten Bohrung in Bitków haben andere 
Motive und vor allem das Interesse der Entbenzinie- 
rungsanstallt die Rolle gespielt, fiir uns jedoch, wel- 
che von dem Standpunkte der Notwendigkeit der 
Produktionsvergrósserung ausgehen, sind die sonsti- 
gen Motive gleichgiltig. | 

Dass die ganze Aktion gut eingeleitet wurde, 
unterliegt keinem Zweifel, und Meinungsdifferenzen 
kann nur die Frage hervorrułeń, ob es angezeigt 
war, dass die Regierung als solche sich in den de- 
tahrlichsten Zweig der Petroleumindustrie d. h. in 
eine Bohraktion engagieren, oder durch angemessene 
Riicksichtsaahme auf private Bohrunternehmer wie 
z. B. durch Herabsetzen der Preise und Bruttos fiir 
staatliche Petroleumterrains, Steuernachlisse etc. den 
Bohrileiss der privaten Unternehmer anregen und das | 
Risiko ihrer Verluste reduzieren sollte. 

Wenn die Regierung nur das eigene Interesse 
vertolgen móchte, so hitte sie gewiss genau so gute 
und mit kleinerem Risiko verbundene Petroleumge- 
schdite, wenn wir nur das Pipegeschift nennen, fin- 
den kónnen. In diesem Falle sieht man jodoch deut- 
lich den guten Willen der Regierung, den Wiinschen 
der Industriellen, welche unter det Leitung des Herrn 
Perg billiges Rohól verlangen, nachzukommen. Wir 
kónnen nur wiinschen, dass dieses neue Staatsun- 
ternenmen von Erfolg gekrónt sei. Der Erfolg kann 
aber nicht vorausgesehen werden. Abgesehen von den 
Schwierigkeiten technischer Natur, Vernagelungen etc., 
welche besonders in einem so schweren Terrain wie 
jenes von Bitkow dem Unternehmer auf grosse Ver- 
luste aussetzen kónnen, darf man auch den Umstand, 
der so alt ist, wie die Petroleumindustrie selbst, nicht 
verschweigen, dass die Bohrindustrie eine Lotterie 
ist, auf welcher die Gewinnchancen mit der Zahl der 
auigenommenen Bohrungen steigen, und die Verluste, 
welche durch Abbohren einiger trockenen Schichte 
oder Bohrverungliickungen verursacht werden, durch 
eine gliickliche Bohrung ersetzt werden. Nur in die- 
sem Falle kann der Unternehmer einea Gewinns- 
durchnitt finden, wihrend die ein- oder zweischich- 
tige Bohrpolitik dem Einsetzen des ganzen Ver- 
mógens aut rouge oder noir gleicht. Es war dies zur 
Zeit des Produktionsbeginnes von Tustanowice die 
Politik mehrerer kleinen deutschen Gesellschaften, 
welche selbstredend zu grossen Verlusten fiihrte. 

Kurz gesagt, sobald die Regierung eine Bohr- 
aktion auf eigene Rechnung unternimmt, so muss die- 
selbe im grossen Stil gedacht werden und darf die 
Regierung nach einigen ungelungenen Bohrungen 
und Verlusten von einigen Millionen Kronen die 
Aktion ja nicht einstellen und diesen Schritt, wie es 
richtig scheinen móchte durch die bisherigen Ver- 
luste rechtfertigen. Denn die Bohrung auf Petroleum 
ist ein erstklassiges Geschift, es verlangt aber nur 
die Ausdauer, Konsequenz und die Kapitalien der 
Standard ! C. Załuski. 
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Inż. Władysław Szajnok. 

Gaz ziemny w Ameryce. 
Najdawniejsza wiadomość o zużytkowaniu gazu 

ziemnego pochodzi z roku 1830. W zachodniej części 
stanu Nowy York w odległości czterdziestu mil ang. 
od Buffalo a dwu od jeziora Erie we wiosce Fredo- 
nia spostrzeżono wydobywanie się gazu z rzeki we 
formie baniek. Po stwierdzeniu, że gaz ten jest palny, 
wykonano odpowiedni otwór, ujęto gaz, doprowa- 
dzono go do zbiornika i użyto go do oświetlania. 

Z biegiem czasu odkryto dalsze źródła gazu 
ziemnego przeważnie na obszarze Stanów Zjedno- 
czonych oraz w Kanadzie. Rozwój jednak przemysłu 
gazu ziemnego odbywał się powoli, gdyż istniejąca 
statystyka konsumcyi gazu ziemnego wykazuje do- 
piero w roku 1884 poważniejszą cytrę. Statystyka ta 
odnosząca się do Stanów Zjednoczonych podaje nie 
ilości zużytego gazu, lecz kwoty uzyskane ze sprze- 
daży. Wobec istnienia w Stanach Zjednoczonych po- 
datku od obrotów handlowych przypuszczać należy, 
że ogłaszane cyfry nie są przesadzone, lecz raczej 
niższe od rzeczywiście uzyskanych kwot. 

Wartość sprzedanego gazu ziemnego w Stanach 
Zjednoczonych wynosiła w milionach koron: 

Ing. Władysław Szajnok. 

Erdgas in Amerika. 
Die dltesten Berichte iiber die Verwertung des 

Erdgases stammen aus dem |ahre 1830. Im westli- 
chen Teile des Staates New York, in einer Entier- 
nung von vierzig engl. Meilen von der Stadt Buffalo 
und zwei vom Erie-See im Dorfe Fredonia hat man 
das Aufsteigen von Gasblasen auf dem Flusse be- 
merkt. Nachdem man festgestellt hatte, dass das Gas 
brennbar ist, hat man ein entsprechend grosses Loch 
gegraben, das Gas abgeschlossen in Reservoire ge- 
leitet und zur Beleuchtung verwendet. 

[m Laufe der Zeit wurden weitere Erdgasquellen, 
vorwiegend in den Vereinigten Staaten und in Ka- 
nada entdeckt. [jedoch die Entwicklung der Erdgas- 
industrie schritt langsam vor sich und die vorhan- 
dene Statistik der Erdgaskonsumtion weist erst im 
Jahre 1884 eine gróssere Produktion auf. Diese Sta- 
tistik in Bezug auf die Vereinigten Staaten, weist jedoch 
nicht die verbrauchten Mengen des Erdgases auf, son- 
dern die Beitrige, welche bei dem Verkaufe erzielt 
wurden. Angesichts der in den Vereinigten Staaten 
existierenden Vertriebssteuer, kann man annehmen, 
dass diese Ziffern nicht iibertrieben, sondern eher 
kleiner sind, als die wirklich erzielten. 

Der Wert des in den Vereinigten Staaten ver- 
kauiten Erdgases betrug in Millionen Kronen: 

1884 — 7 < 1891 — 77 18085=770 1905 - 208 
SSD 24 118925274 1800:-- 1008 "45 410% ESO 
JSSGZ=> 550 NOOS ZDEET 1900 — 118 $ „stO0TESE27] 
IGO "79 FBUBEG 70 1901: -<13B<i"d"" 10908 8380. 
1888 113% 1805 —— 65 1902-11 I909EEE* ST ge + — 
1889 — 105 I20GE=*65 1903 — 179 1910 — 365 
1890 — 94 1897 — 64 19047 -=<1G2R=*: 1911 -- 371 

Z cyfr tych widocznem jest, że maximum kon- 
sumcyi osiągnięte w roku 1888 stale malało aż do 
roku 1898. Powodem tego zastoju było zbyt inten- 
zywne zastosowanie gazu ziemnego prawie wyłącznie 
dla przemysłu. Miało to dla stworzenia silnego prze- 
mysłu nader doniosłe znaczenie. Możność zużytko- 
wania nader wygodnego paliwa nie wymagającego 
pracy palacza była zachętą do zakładania fabryk 
w pobliżu pól gazowych. Z czasem jednak fabryki 
rozwinąwszy się należycie zaczęły się oglądać za 
jeszcze tańszym materyałem opałowym. Fabryki 
stopniowo przeszły do opału kotłów węglem, ogra- 
niczając użycie gazu do drobnych palowisk a nato- 
miast zaczęto coraz więcej używać gazu ziemnego 
do opału i oświetlania mieszkań. Było to jedynie ra- 
cyonalne zużytkowanie gazu ziemnego. Nie ograni- 
czano Się już wyłącznie na odbiorcach w sąsiednich 
fabrykach, lecz budowano tłocznie gazowe, przesyła- 
jące gaz do okolic o kilka tysięcy kilometrów od 
żródła gazowego odległych i tam uzyskiwano znacz- 
nie wyższe ceny. 

>>. Bliższe wyjaśnienia co do stanu przemysłu gazu 
ziemnego w Stanach Zjednoczonych w roku 1911 
widoczne są z niżej podanego zestawienia. 

Aus diesen Zifiern folgt es, dass das im Jahre 
1888 erreichte Konsum-Maximum, bis zum Jahre 1898 
stindig sank. Der Grund dieses Riickganges ist in 
einer zu intensiven Anwendung des Erdgases zu In- 
dustriezwecken zu suchen. Dieser Umstand war fiir 
die Schaffung elner starken Industrie von grosser 
Bedeutung. Die Móglichkeit der Ausniitzung eines 
leicht zu handhabenden Brennstoffes, welcher die 
Arbeit des Heizers nicht benótigte hat die Griindung 
von grossen Fabriken in den Nihen von Gasfeldern 
begiinstigt. Mit der tortschreitenden Entwicklung der 
Fabriken, begann man jedoch noch billigere Brenn- 
stoffte zu suchen. Die Fabriken begannen nach und 
nach mit Kohle zu heizen, und das Gas wurde nur 
zu kleinen Feuerungen beschrdnkt indem man jedoch 
dasselbe immer mehr zu Beheizung und Beleuchtung 
der Wohnhduser verwendet. Es war dies die einzig 
rationelle Verwertung des Erdgases. Man beschrinkte 
sich nunmehr nicht auf die Abnehmer in den be- 
nachbarten Fabriken, sondern man baute Gasdruck- 
stationen, welche auf einige tausend von der Gas- 
quelle entfernten Stellen das Gas driickten, wo man 
bedeutend hóhere Preise erhielt. 

Naheres iiber den Stand der Erdgasindustrie 
der Vereinigten Staaten im Jahre 1911 ist aus der 
nachiolgenden Zusammenstellung ersichtlich: 
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| Zużyto gazu milionów metrów kubicz. Cena za 1 m? Na I mieszk. m* gazu rocz. | */, gazu spal. w domach 
Stan | Gasverbrauch in Mill. Kubikm. Preis p. 1 Kubikm.| Kubikm. Gas p. 1 Einwohn. * desin Hiiusern verbr.Gas. 

Staat || fabryki dódiy | -łazem |.iabryki | domy' | fabryk >| dumy —| obiło | wata ć 
| Fabriken Hauser | Sa Fabriken | Hauser Fabriken Hauser Volum. Wert 

Pensylwania . | 3220 | 1161 | 6380 EG 37 42051 +18 26.5 45.6 
Ohio . .5.%|' 1640 | "1640 (| 5580 18 | 89 |. 38054 «2 gh REG" w cca 
Kanegs . . | „iblezo|>* 7862 |orzzms" | 09 GE ró b 488 SB6> | 665 
WestVirginia. | 1900 | 303 | 28 | UB | ARG] PA1630 Gl 86; 17.3--] 408 
Ney oka | "um,| (82 „Ld% |alo Bas JRERYOE TNIE 
Oklahoma . .| 635 | 166 >| +» R | ok ZAJ SBEE || "a 20 |. 488 
mdara.| | 247] DEB Zsa o Wawa ę 33 |. 500 SARG20" 
Seas. 4] AMC] dBoS ONO 4) 56 30 12 28:6..| ZAGR 
Kentucky . | 72 | 62 | "FEAR TS 48 ZAW Ra] ZAK" WTYM 
La., Ala . 223 lies |. 00. | -="VAARBRUUSE 18 14.4 31.9 
OTW | MARŻĘ tet | DOO PRA > 02 8 87 -| 430.6 
inos... | w6 | 3% | 1 | 10 | smi | 6 | W7 | do A 

M ZNA 21 | uaB | 50 |--O 200 esaglsu|...35 | 633 |inne słany-Ubrige Staaten. — | 2 | 2 RO 425.2 > z "MA śe 

Razem -Summa 9564 | 4845 14409 1-3 |. 36 ka -— 33.6 | 59.2 

Powyższe cyfry wykazują, że 33.67, całej ilości Aus den obigen Ziffern folgt es, dass 33.0'/5 
gazu zużyto w mieszkaniach. Kwota natomiast jaką des Gesamtgasquantums wurden fiir die Wohnungen 
uzyskano za gaz dla mieszkań wynosi 99:27 MOŚĆ verwendet. Der Betrag dagegen, welcher fiir das Gas 
gazu zużytego w domach prywatnych stale wzrasta. zu Hauszwecken erreicht wurde, betrigt 59.287 Die 

in den Privathiiusern verwendeten Gasquanten nehmen 
standig zu. 

Auffallend sind hier die niedrigen Gaspreise 
trotz des hohen Heizwertes, welcher 10.000 Kal. be- 
trigt. Dies ist ein Beweis fiir die Rentabilitit dieser 
Industrie, welche trotz so niedriger Preise, noch be- 
deutende Kapitalsverzinsung abschligt. 

Zwecks Vorstellung der finanziellen Seite dieser 

_. Uderzyć muszą każdego w tem zestawieniu 
niskie ceny za gaz mimo znacznej wartości opałowej 
wynoszącej 10.000 kaloryi. Jest to dowodem rento- 
wności tego przemysłu, który mimo tak niskich cen 
daje znaczne oprocentowanie kapitału zakładowego. 

Celem przedstawienia finansowej strony tego Industrie gebe ich Ziffern an, welche sich auf alle 
przemysłu podaję cyfry odnoszące się do wszystkich im Staate Pensylvannien gasverkaufende Firmen be- 
firm sprzedających gaz w stanie Pensylwania. Obok ziehen. Ausser den Erdgasanstalten existieren in Ame- 
zakładów gazu ziemnego istnieje w Ameryce wiele rika viele elektrische Warme- und Wasseranlagen als 
elektrowni cieplikowych i wodnych oraz gazownie auch bedeutend gróssere und zahlreichere als bei 
węglowe znacznie większe i liczniejsze niż u nas, co uns Gasanlagen fiir Kohlengihrung, was beweist, 
dowodzi, że przemysł gazu ziemnego nie szkodzi dass die Erdgasindustrie die Entwicklung der Kohlen- 
rozwojowi gazowni węglowych i elektrowni, lecz je gasindustrie nicht schadigt, im Gegenteil dieselbe tylko uzupełnia. ergdnzt. 

Der Staat Pensylvannien umfasst eine Fliche von 
Stan Pensylwania obejmuje obszar o powierzchni 117.100 Km? (Galizien 78.496 Km?) und die Einwohner- 

117.100 klm.* (Galicya 78.496 klm.?) a ludności było - zahl betrug im Jahre 1910 7.665.111 (Galizien 
w roku 1910 7.665.111 (Galicya 8,140.000). 58.140.000). 

Zakłady gazu ziemnego w Pensylwanii w r. 1912: Erdgasanlagen in Pensylvannien im Jahre 1912. 

„(| Razem kap. | | Ilość Odbiorcy Cena za 1 m* 
Z: „ mil 7 Produkcy zn: Ilość || Kapitał a 3 ZS 0 <= u | Zahl der Abnehmer Preis p. 1 m ZAW Kor. 87 

Zahl || Stammkapital in |Stammkap. in. 3 | bóg: | tabrai 1 d "fabreki | domy | Jahfesprodóm A Mill. Kronen | Mill. Kron. Rohrenlinge Schiichte | Fabriken Hiauset Fabriken | Hist | ie och 

| | | | | | | | | 10 wyżej = | 733 | 26.300 .| 8250 | 4300 | 621.300 |--28 Pore | 145,— 

Z REGE SOC | —————-] j | > MER 
29 5.— dlo 0.5, 56 | +3:980 | 2930 900 91200-| 21 40 | 20.— 

p) RSE | E=|-- 00BR jan PMR 
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Cała produkcya gazu ziemnego 6.060,000.000.—m* 

rocznie. 
Odbiorca prywatny zużywa rocznie gazu prze- 

ciętnie 2800 m*. 
Zakład fabryczny zużywa rocznie gazu prze- 

ciętnie 690.000 m*. 
Gazownie węglowe w Pensylwanii w r. 1912: 

Dię Gesamterdgasproduktion betragt 6.060,000.000 
m* pro Jahr. 

Der Privatabnehmer verbraucht durschnittlich 
zka 2800 m* pro Jahr. 

Eine Fabriksanstalt verbraucht durchschnittlich 
zka 690.000 m* pro Jahr. 

Kohlengasanlagen in Pensylvannien im Jahre 1912: 

.. | Roczna produk. jednego | Razem kapitał mil. Cena za 1 m$ gazu Produkcya roczna | Produkcya roczna 
Ilość zakładu mil. kor. kor. halerzy mil. kor. | milionów m> 
Zahi |Jahresprod. einer Anlage Kapitalssumme in Mill. Preis in Heller Jahresprod. in Mill. | Jahresprod. in Mill. 

in Miil. Kubikm. Kronen p. 1 Kubikm. Kronen | Kubikm. 
| 

i | | 9 wyżej 5.— 135.— 14.2 | 56.— 393.— 
-. AM (BE OSA "5 | 

35 (nŻEJ 5: - 16.— 16.7 IO | 60.— 
| 

94 ZE || W 211.— 14.5 66.— | 453, — 

Gdy powyższe cyfry porównamy z konsumcyą 
gazu w Galicyi, która ograniczała się dotychczas na 
nieznacznej ilości gazowni węglowych produkujących 
niespełna 20 milionów metrów kubicznych rocznie 
oraz na zużytkowaniu około 300 milionów metrów 
kubicznych gazu ziemnego do opału kotłów kopalń 
naftowych i odbenzyniarni w Drohobyczu widzimy 
jak wielkie pole zbytu znalazłoby się dla znacznych 
ilości gazu ziemnego uchodzącego od kilkudziesięciu 
lat bezużytecznie w powietrze. 

Wenn wir die obangefiihrten Ziffern mit der 
Gaskonsumtion in Galizien vergleichen, wo man 
sich bis nun auf die unbedeutende Zahl von Kohlen- 
gasanstalten, welche ungefadhr 20 Millionen Kubikmeter 
Gas pro Jahr produzieren, und auf den Verbrauch 
von zka 300 Millionen Kubikm. Erdgas zur Beheizung 
der Kesseln bei der Petroleumindustrie und derk. k. 
Mineralólfabrik in Drohobycz beschrinkt, ersehen 
wir, wie grosse Absatzgebiete fiir die grossen Mengen 
unseres Erdgases, welcher seit Jahrzehnten in die 
Luft geht, gefunden werden kónnten. 

Ustawodiwstwo nattowe w Austryi. 
W artykule pod powyższym tytułem zamieszcza 

starosta górniczy Dr. Józef Gattmar w „Bergrechtliche 
Biatter* szereg uwag tyczących się ustaw naftowych. 
Jakkolwiek uwagi te wobec prawomocności istnie- 
jących ustaw nie mają praktycznego znaczenia, to 
jednak powtarzamy je tu za czasopismem „Bohr- 
techniker A. G.* by czytelników naszych poinformo- 
wać o zapatrywaniach na nasze ustawodawstwo. 

Przy nowej ustawie górniczej Z I. 1854 starano 
się o stworzenie prawa równo obowiązującego 
wszystkie części monarchii. To ogólne znaczenie 
pańtwowej ustawy górniczej złamano pizez stwo- 
rzenie państwowej ustawy naftowej (p. u. n.) z 11. 
maja 1684, kiedyto żywice ziemne i oleje skalne 
wyjęto z pod regali górniczych i pozostawiono do 
rozporządzalności właściciela gruntu — jednak znów 
z wyjątkiem bitumicznych węgli mineralnych. 

To zniesienie regali nastąpiło za zgodną uch- 
wałą powołanej przez galicyjski Wydział krajowy 
ankiety, Izby handlowej, komisyi sejmowych, Aka- 
demii umiejętności i najwybitniejszych krajowych 
autorytetów, mimo że sam Sejm oświadczył się za 
tem w r. 1878 większością tylko jednego głosu. 

_ . Wychodząc z punktu widzenia ustawodawstwa 
nic by przeciw temu nie można zarzucić, gdyby 
poprzestano na stworzeniu specyalnego prawa gór- 
niczego dla jednej lub drugiej prowincyi, jak np. 
ustawa państwowa z r. 1877 przeciw pijaństwu, 
wydana jedynie tylko dla Galicyi. Ze jednak obok 

Die Nuphtugesetzgebun$ in Oesterreich. 
Unter obigem Tite! veróffentlicht der k. k. Berg- 

hauptmann Dr. Josef Gattmar in „Bergrechtlichen 
Blattern* Bemerkungen bez. der Naphtagesetzgebung. 

_Obzwar diese Ausfiihrungen angesichts der 
richtig formell zustandegekommenen Naphtagesetze, 
von keiner praktischen Bedeutung sind, da sie jedoch 
unsere Petroleumindustrie betreffen, fiihren wir sie 
nach dem „Bohrtechniker A. G.* an. 

Wie beim Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuche 
hatte man auch beim neuen Berogesetz von 1854 die 
Absicht, ein fiir alle Teile der Monarchie gleich ver- 
bindliches Recht zu schaffen. Diese allgemeine Gel- 
tung des Reichsberggesetzes wurde durch die Schaf- 
fung des Naphta-Reichsgesetzes (NR G) vom 11. Mai 
1884 durchbrochen, indem die Erdharze und Erdóle 
dem Bergregale entzogen und dem Verfiigungsrechte 
des Grundeigentiimers unterstellt wurden — aber wie- 
derum mit Ausnahme der bituminósen Mineralkohlen. 

_„ Diese Aufhebung des Regales ertolgte gegen 
die iibereinstimmenden Beschliisse der vom galizischen 
Landesausschusse einberufenen Enquete, der Handels- 
kammern des Landes- und der Landtagskommissio- 
nen, der Akademie der Wissenschaften und der her- 
vorragendsten Autorititen des Landes, und obwonhl 
sich selbst der Landtag im Jahre 1878 nur mit der 
dE einer einzigen Stimme dafiir ausgesprochen 

atte. 
Vom Standpunkte der Gesetzgebung ware nichts 

dagegen einzuwenden gewesen, wenn man sich be- 
oniigt hitte, partikulares Bergrecht fiir die eine oder 
die andere Provinz zu schatifen, wię beispielsweise 
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w dalszym ciągu obok państwowej ustawy naftowej 
stworzono wybitnie samodzielną krajową ustawę 
naftową, znaczy stworzenie ogólnego zamieszania. 

Na podstawie obowiązujących ustaw istnieją 
obecnie w Austryi dla minerałów żywicznych Szczę- 
śliwie aż trzy różne normy prawne: 1. w Galicyi, 
Krakowie i Lodomeryi podlegają minerały żywiczne 
rozporządzalności właścicela gruntu. 2. na Bukowinie 
podlega ropa i ter górski rozporządzalności właści- 
ciela gruntu o tyle, o ile używa się ich do wyrobu 
olei świetlnych, zresztą należą wraz z woskiem do 
regali górniczych. 3. w innych prowincyach (także 
na Węgrzech) należą żywice ziemne bez wyjątku do 
regali, są zatem minerałami zastrzeżonymi.. 

Jak wynika z motywów przedłożenia rządowego 
państwowej ustawy naftowej Z r. 1884, uważano 
wydobywanie minerałów bitumicznych, o ile one 
uchodzą za przynależność gruntu i ziemi, jako sprawę 
kultury ziemi, i przydzielono wskutek tego ustawo- 
dawstwu ziemnemu. W Austryi istniało od roku 1649 
do r. 1853 ministerstwo „kultury ziemnej” i „gór- 
nictwa* tak jak ministeryum „handlu* i „rolnictwa'. 
Wtedy umiano przeto rozdzielić pojęcia „kultury 
i „górnictwa' podczas gdy dziś wygląda, jak gdyby 
te pojęcia się pomieszały. Kultura ziemna (uprawa 
roli) może nawet w najszerszem tego słowa znaczeniu 
obejmować tylko produkta organicznego pochodzenia 
(rolnictwo, hodowla bydła, myśliwstwo i rybołostwo) 
i musi ostatecznie pozostawić wydobywanie nieor- 
ganicznych produktów przez wiercenie, odbudowę 
nawierzchnią (kamieniołomy) i ruch kopalniany po- 
zostawić górnictwu. Nie można przecie oznaczać 
minerałów jako przedmioty kultury ziemi dlatego, że 
się prawo rozporządzania niemi odda właścicielowi 
gruntu, mimo, że ich wydobywanie tak przedtem jak 
i teraz odbywać się musi w sposób czysto górniczy. 

Strzeżono się przeto przed ściągnięciem na 
wydobywanie ropy konsekwencyi wynikających z uwa- 
żania wydobywania minerałów żywicznych jako ga- 
łąż kultury ziemi, gdyż rzeczywiste warunki i potrzeby, 
byłyby doprowadziły do najjaskrawszych sprzecz- 
ności. Stosownie do tego pozostały górnictwa naf- 
towe nadane na podstawie prawnogórniczych norm, 
po myśli powszechnej ustawy górniczej z r. 1884 
(z nowelą z r. 1907) jak też po myśli starej (1886) 
i nowej (1908) krajowej ustawy naftowej przedsię- 
biorstwami górniczemi i górnictwem. 

Państwowa ustawa naftowa zawiera bez- 
sprzecznie i wyłącznie prawnogórniczą treść. Krajowe 
ustawy naftowe przyłączają się wprawdzie słownie 
do p. u. n. i ograniczają się w całości do posta- 
nowień p. u. n. Ponieważ one jednak prawomocność 
p. u. n. czynią zawisłą od wydania własnych po- 
stanowień, nasuwa się pytanie, czy one nie wkra- 
czają przez to w kompetencyę parlamentu, któremu 
podlegają wszystkie prawnogórnicze a zatem i wy- 
konawcze postanowienia. Do tego wnosi ustawo- 
dastwo naftowe cywilno-prawne nowości (pola naf- 
towe), których regulowanie powinno być pozostawione 
sejmom, bez pozbawienia tego prawa parlamentu. 

Ustawodastwo naftowe stworzyło opierając się 
na regalnem prawno-górniczem polu naftowem nowe 
pojęcie prawne: „pole naftowe". Tak nazywa się 
prawnie ta powierzchnia gruntu, na której prawo 
wydobywania żywic zostało oddzielone od prawa 

die Reichsgesetzgebung 1877 ein Trunkenheitsgesetz 
fiir Galizien allein erlassen hat. Dass man aber weiter- 
gehend neben dem Reichsnaphtagesetz ausdriicklich 
eine selbstandige Landesnaphtagesetzgebung ins Le- 
ben gerufen hat, heisst der Verwirrung Tiir und Tor 
ófinen. 

Auf Grund der giltigen Giesetze bestehen nun 
gliicklich fiir die Erdharzmineralien in Oesterreich 
nach Gebieten getrennt, dreierlei verschiedene Rechts- 
normen: 1. in Galizien, Lodomerien und Krakau 
unterliegen die Erdharzmineralien dem Verfiigungs- 
rechte des Grundeigentiimers; 2. in der Bukowina 
unterliegen Erdól (Naphta) und Bergteer dem Verfii- 
gungsrechte des (irundeigentiimers, wenn sie zur 
Gewinnung von Leuchtólen beniitzt werden; im iibri- 
gen sind sie sowie das Bergwachs Gegenstand des 
Bergregals; 3. in den iibrigen Kronldndern (auch in 
Ungarn) sind alle Erdharze ohne Ausnahme dem 
Bergregale unterworfen, also vorbehaltene Mineralien. 

Wie aus den Motiven der Regierungsvorlage . 
des Naphtareichsgesetzes vom Jahre 1884 hervorgeht, 
hat man die Gewinnung bituminóser Mineralien, inso- 
fern dieselben als Zugehór des Grund und Bodens 
gelten, als eine Landeskulturangelegenheit angesehen 
und deshalb der Landesgesetzgebung mit iiberwiesen. 
Nun bestand in Oesterreich vom Jahre 1849 bis zum 
Jahre 1853 ein Ministerium fiir „Landeskultur* und 
„Bergwesen”*, etwa wie ein Ministerium fiir „Handel* 
und „Industrie" besteht. Man wusste also damals die 
Begriffe von „Landeskultur* und „Bergwesen* streng 
zu trennen, wahrend sie jetzt etwas durcheinander 
geraten zu sein scheinen. Die Landeskultur (Land- 
baupflege) kann selbst im weitesten Sinne des Wor- 
tes doch nur die Gewinnung von Urprodukten orga- 
nischen Ursprungs (Ackerbau, Viehzucht, Forstwirt- 
schaft, Jagd und Fischerei) umfassen, und muss doch 
fiiglich die Gewinnung anorganischer Produkte durch 
Bohrungen, Tagbaue (Steinbriiche) und Grubenbe- 
triebe dem Bergbau iiberlassen. Man kann doch un- 
móglich die Mineralien dadurch zu CGegenstidnden 
der Landeskultur stempeln, dass man die Verfiigungs- 
rechte dem Grundbesitzer unterstellit, widhrend deren 
Gewinnung nach wie vor auf rein bergmannische 
Weise erfolgen muss. 

Man hat sich nun auch gehiitet, die Konsequen- 
zen der Anschauung der Erdharzgewinnung als Lan- 
deskulturzweig auf die Erdólgewinnung zu ziehen, 
weil die tatsichlichen Verhaltnisse und Bediirfnisse 
zu den schroffsten Widerspriichen gefiihrt haben 
wiirden. Dem entsprechend blieben die auf Grund- 
lage bergrechtlicher Normen verliehene Bergbaue auf 
Naphta nach dem allgemeinen Berggesetz von 1884 
(mit Reichsgesetznovelle 1907), und sowohl dem 
alten (1886) wie dem neuen (1908) Naphtalandesge- 
setz direkt Bergwerksbetriebe und Bergbaue. 

Das Naphtareichsgesetz hat unzweifelhaft und 
ausschliesslich bergrechtlichen Inhalt. Die Naphta- 
landesgesetze schliessen sich nun zwar wórtlich an 
das Naphtareichsgesetz an und beschradnken sich im 
wesentlichen auf Ausfiihrungsbestimmungen im NRG. 
Da sie aber die Inkrafttretung des NRG. von dem 
Erlass ihrer Bestimmungen abhaingig machen, so 
fragt es sich doch, ob sie nicht dadurch in die Kom- 
petenz des Reichsrates eingreifen, dem sdmtliche 
bergrechtlichen Bestimmungen, also auch die aus- 
fiihrenden, unterstehen. Zudem bringt die Naphtage- 
setzgebung zivilrechtliche Neuerungen (Naphtafelder) 
mit sich, deren Regelung dem Reichsrate nicht ent- 
zogen und den Landtagen iiberlassen werden diirfte. 
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własności gruntowej na podstawie sądowego, wzgl. 
notaryalnie uwierzytelnionego oświadczenia właści- 
ciela gruntu i urzędowego potwierdzenia władzy 
górniczej, że teren jest produktywny (zawierający 
żywice ziemne) albo nim być może. Prawo to przez 
spisanie do księgi naftowej stwarza samoistny objekt 
majątkowy z prawnemi własnościami ruchomej i ob- 
ciążalnej rzeczy. 

Z tego dobrego w sobie samym, stworzenia 
obciążalnego pola naftowego, wyrosła jednak tylko 
niepewność prawna. Ponieważ tworzenie pól nafto- 
wych nie było obowiązkowe, lecz pozostawione 
woli właściciela terenu, nie korzystali oni z kosztow- 
nego wpisania w księgi naftowe, i tracili wynikające 
stąd korzyści. Do tego przyszło jeszcze rozstrzyg- 
nięcie najwyższego sądu (1905) dopuszczające odo- 
sobnioną egzekucyę na inwentarzu wiertniczym i ko- 
palnianym, co podało znowu w niepewność zdolność 
kredytową przemysłu naftowego w Galicyi. 

Powyższym i innym niedogodnościom miała za- 
radzić nowela do ustawy naftowej z 9. stycznia 1907, 
czy ona jednak gruntownie temu zapobiega jest jeszcze 
ciągle pytaniem. Powitać natomiast należy wprowa- 
dzenie obowiązkowego wpisywania do ksiąg nafto- 
wych oddzielonych od własności gruntu praw wy- 
dobywania ropy. Obowiązkowe wpisywanie pól 
nattowych do księgi naftowej otwiera właścicielowi 
gruntu podwójny kredyt; może on hypotekować grunt 
i pole naftowe. Pozatem rozróżnia nowela dwa pola 
naitowe: „pole naftowo-produkcyjne* i „pole naftowo 
poszukiwawcze*. Pierwszemi są te, co do których 
urząd górniczy okręgowy stwierdził rzeczywiste istnie- 
nie ropy, drugie, na których skonstatowano przy- 
puszczalną obecność ropy. Bez kwestyi odpowiada 
pole naftowe poszukiwawcze szurfom, zaś pole pro- 
dukcyjne nadanemu polu kopalnianemu z powszech- 
nej ustawy górniczej. 

Podczas gdy nowela w zadawalniający sposób 
zabezpiecza realny kredyt przedsiębiorstw naftowych 
zupełnie po myśli powszechnej ustawy górniczej 
i do postanowień socyalno-politycznych (o zatrudnia- 
niu nieletnich robotników i kobiet, trwaniu pracy, 
odpoczynek niedzielny itd.) i policyjne przepisy sta- 
rostwa górniczego do górnictwa nałtowego zastoso- 
wuje — staje ona przed faktem wyrządzającym naj- 
większą szkodę przemysłowi naftowemu pozostawia- 
jąc sprawę wymiarów powierzchni pola naftowego 
„ustawodawstwu krajowemu*. 

| W każdym razie zrobiło ustawodawstwo kra- 
jowe z r. 1908 użytek z pozostawionej jej możności 
I rzeczywiście ($ 31.) przepisało minimum powierz- 
chni pola naftowego a m. 12.000 m. kw. przy ko- 
palnictwie naftowem a 30.000 m. kw. przy kopal- 
nictwie woskowem, przyczem odległość środka otworu 
wiertniczego od granicy pola od szybu wydobyw- 
czego woskowego co najmniej 100 m. 

„ Ale z tymi wymiarami rzeczoznawcy wcale się 
nie zgadzają! 30 m. odległości od granicy terenu nie 
wystarcza, by uniknąć wzajemnego ściągania ropy. 
Okręg ściągalny pojedynczego szybu średniej głębo- 
kości w promieniu 70—100 m., zatem minimalna po- 
wierzchnia pola naftowego powinna wynosić równie 
jak pole woskowe co najmniej 30.000 m. kw. 

Die Naphtagesetzgebung schuf in Anlehnung an 
das regalbergrechtliche Grubenfeld den neuen Rechts- 
begriłł: „Das Naphtafeld". So heisst gesetzlich jene 
Grundfliche, riicksichtlich welcher das Erdharzgewin- 
nungsrecht vom Grundeigentumsrechte mittels ge- 
richtlich oder notariell beglaubigter Erklirung des 
Grundeigentiimers und einer amtlichen Bestitigung 
der Bergbehórde, dass die Grundfliiche produktiv (das 
heisst erdharzfiihrend) sei oder sein kann, abgetrennt 
und durch Eintragung als Einlage im Naphtabuche 
zu einem selbstindigen Vermógensobjekte mit der 
rechtlichen Eigenschaft einer unbeweglichen, ver- 
dusserlichen und belastbaren Sache geschaffen wird. 

Aus dieser an und fiir sich segensreichen Schaf- 
fung kreditfihiger Naphtafelder erwuchs dennoch nur 
Rechtsunsicherheit. Da die Schaffung von Naphta- 
teldern nicht obligatorisch gemacht wurde, sondern 
in das Belieben der Grundeigentiimer gestellt blieb, 
so nahmen diese meist von der kostspieligen Eintra- 
gung in Naphtabiicher Abstand und deren Nutzen 
kam gar nicht zur Geltung. Dazu kam noch, dass der 
Oberste Gerichtshof 1905 entschied, dass die abge- 
sonderte Exekution auf das Bohr- und Grubeninventar 
zulassig sei, wodurch die ganze Kreditfihigkeit der 
Naphtaindustrie Galiziens wieder in Frage gestellt 
wird. 

Den vorerwiahnten und noch anderen Unzu- 
kómmlichkeiten soll nun durch die Naphtagesetz- 
novelle vom 9. Jinner 1907 abgeholien werden; ob 
dies aber wirkiich griindlich geschieht, ist immer noch 
die Frage. Zu begriissen ist, dass nunmehr an Stelle der 
fakultativen die obligatorische Eintragung der vom 
Grundbesitze losgelósten Oelgewinnungsrechte in das 
Naphtabuch vorgeschrieben ist. Die obligatorische 
Eintragung der Naphtafelder als Einlagen in das 
Naphtabuch eróffnet dem Grundbesitzer einen dop- 
pelten Kredit; er kann das Grundstiick und das Naphta- 
teld hypothezieren. Uebrigens unterscheidet die No- 
velle zwischen zwei Arten von Naphtafeldern: 
„Naphtaproduktionsfelder* und „Naphtaschurffel- 
der*. Erstere sind solche, riicksichtlich welcher das 
tatsichliche Vorkommen, letztere solche riicksichtlich 
welcher das vermutete Vorkommen von Erdharzmi- 
neralien vom Revierbergamte bestadtigt ist. Ohne Frage 
entspricht das Naphtaschurfieldd dem Freischurte, 
das Naphtaproduktionsfeld dem verliehenen Gruben- 
ielde des allgemeinen Berggesetzes. 

Nachdem nun die Reichsgesetznovelle erfreu- 
licher Weise den Realkredit der Erdólunternehmungen 
ganz nach dem Sinne des allgemeinen Berggesetzes 
gesichert und zudem sozialpolitischen Bestimmungen 
(iiber Beschadftigung von jugendlichen Arbeitern und 
Frauenspersonen, tdgliche Arbeitsdauer, Sonntagsruhe 
und so weiter), sowie polizeiliche Vorschriiten der 
Berghauptmannschaft lediglich auf den Erdelbergbau 
iibertragen hat, macht sie nun unerfreulicher Weise 
gerade vor einem Krebsschaden der Erdeólgewinnung 
Halt, indem sie unerfreulicher Weise das Ausmass 
des Mindestumfanges eines Naphthafeldes dem Gut- 
diinken der „Landesgesetzgebung* anheimstellt. 

Immerhin hat das neue Naphtalandesgesetz 
vom Jahre 1908 von dem „Anheimstellen* Gebrauch 
gemacht und tatsichlich ($ 31) ein Mindestildchen- 
mass des Naphtafeldes vorgeschrieben und zwar 
beim Erdólbergbaue mit 12.000 Quadratmeter, beim 
Erdwachsbergbaue mit 30.000 Quadratmeter, wobei 
iiberdies die Entfernung der Bohrlochmitte von den 
Grenzen den Grubenterrains beim Erdólbaue minde- 
stens 30 Meter, die Entfernung der Feldesgrenzen beim 
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| Nr. 14. ROPA. 
Właściwie powinno być rzeczą obojętną, jak 

ustawodawstwo naftowe oznacza większość parcel, 
gdyż niedopuszczenie ruchu na nierozsądnie wymie- 
nionych polach naftowych leży w ręku władzy gór- 
niczej. Poco tedy stawia się sejmy zupełnie bezpo- 
trzebnie w możności wydawania takich nieodpowiada- 
jących celowi zarządzeń ? 

WILHELM SUSSMANN _ 
BIURO SPEDYCYJNE 

SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 
I ARTYKUŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH. 

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

m= 

Erdwachsbergbau von der Mitte des Fórderschach- 
tes mindestens 100 Meter betragen muss. 

Aber mit diesen Ausmassen sind Sachverstan- 
dige gar nicht einmal einverstanden! 30 Meter Ent- 
fernung des Bohrloches von den Feldesgrenzen ge- 
niigen nicht, um das gegenseitige Abzapien zu ver- 
hiiten. Der Anziehungskreis eines Bohrloches mittlerer 
Tiefe hat einen Halbmesser von 70—100 Meter, wo- 
nach das Mindestausmass des Erdólterrains ebenfalls 
mindestens 30.000 Quadratmeter Fliche haben miisste, 
wie auch das Erdwachsteld. 

Eigentlich kónnte es ja gleichgiltig sein, wie die 
Landesgesetzgebung die Parzellengrósse bestimmt, da 
es die Bergbehórde ja doch in der Hand hat, den 
Betrieb auf unverniinftig abgemessenen Erdólfeldern 
zu verhindern, Warum setzt man dann aber die Land- 
tage ganz ohne Not in die Móglichkeit, erst solche 
unzweckmissige Anordnungen zu treilen? 

Aparat wiertniczy „Petit”. 
Inżynier Wiktor Petit opatentował niedawno 

w Rumunii aparat wiertniczy, który ma jednoczyć 
w sobie wszystkie zalety kanadyjki i płuczki, będąc 
jednak wolnym od wad płuczki. W zasadzie zasto- 
sowuje Petit wolny spad nożyc w połączeniu z ob- 
ciążnikiem redukcyjnym. Nożyce są otoczone cylindrem 
i zamienione w całkiem zwykłą pompę, której wylot 
znajduje się pod krawędzią Świdra. Podczas pod- 
noszenia się przyrządu, napełnia się cylinder wodą, 
którą czerpie z otworu szybowego. Podczas opa- 
dania przyrządu wiertniczego wypycha górna część 
nożyc strumień wody przez przedziurawiony obciąż- 
nik i świder na dno otworu i miesza szlam wiert- 
niczy z wodą znajdującą się w otworze. Skutkiem 
tego dno otworu jest stale czyste a każde uderzenie 
świdra skuteczne. Efekt wiercenia jest zatem tensam, 
co przy wierceniu płuczkowem. Pierwsze w Rumunii 
zastosowało wiercenie Petita tow. „Nafta'* na swej 
kopalni w Policiori i uzyskało 40—50 procent szybszy 
postęp niż przy wierceniu kanadyjskiem. Wielka za- 
leta tego systemu leży w jego pojedynczości i ta- 
niości. Aparat można skombinować w każdym 
zwykłym kanadyjskim borkranem a personal wiertniczy 
pracuje aparatem Petita zupełnie według zasad 
wiercenia kanadyjskiego. Dalszą zaletą systemu Pe- 
tita jest, że personal nie może przeoczyć pokładów 
ropnych, co przy wierceniu płuczkowem tak łatwo 
się zdarza. [Do zastosowania systemu Petita wystarcza 
15 metrowy słup wody w otworze. Gdzie więc dane 
są warunki po temu, stanowi aparat wiertniczy Petita 
bezwarunkowy postęp. (,„Noua Revista a petrololui.") 

z 2] KAZIMIERZ OSSOWSKI INŻYNIER 

OBROŃCA PATENTOWY 
PATENT-ANWALT 

PETERSBURG, Wozniesienskij Prospekt 20. 
BERLIN, Potsdamerstr. Nr. 5. 

Der Bohrapparat „Petit. 
Der Ingenieur Viktor Petit hat vor einiger Zeit 

einen Bohrapparat in Rumanien patentieren lassen, 
der alle Vorteile des kanadischen und hydraulischen 
Bohrgerites vereinigen soll, ohne mit den Nachteilen 
des hydraulischen Systems behaftet zu sein. Im Prin- 
zip wendet Petit das freie Spiel der Rutschschere 
in Verbindung mit der Produktions-Schwerstange an. 
Die Rutschschere ist von einem Zylinder umgeben und 
in eine gewóhnliche Pumpe verwandelt, die ihren Aus- 
lass unter der Schneide des Bohrmeissels hat. Wahrend 
der Aufwadrtsbewegung des Bohrgerdtes fiilit sich der 
Zylinder mit Wasser, dass er dem Bohrloche entnimmt. 
Bei der Abwirtsbewegung des Geradtes stósst der 
obere Teil det Rutschschere das Wasser durch die 
durchlochte Schwerstange und Bohrmeissel auf die 
Bohrsohle in einem Strahle aus und mischt den Bohr- 
schlamm mit dem Bohrlochwasser. Auf diese Weise 
bleibt die Bohrsohle stets rein und der Meisselschlag 
stets vollkommen wirksam. Der Bohreffekt ist also 
derselbe wie beim Spiilbohren. Die Gesellschaft 
„Nafta* hat als erste in Rumdnien das Petit sche Bohr- 
system auf ihre Grube Policiori angewendet und 
einen 40—50 Prozent schnelleren Bohrfortschritt als 
mit dem gewóhnlichen kanadischen System erreicht. 
Der grosse Vorzug des Systems liegt in seiner gros- 
sen Eintachheit und Billigkeit. Man kann den Apparat 
mit jedem gewóhnlichen kanadischen Bohrkran ver- 
einigen und das Personal arbeitet mit dem System 
Petit ganz nach der kanadischen Bohrmethode. Ein 
anderer Vorzug liegt darin, dass das Personal eine 
Oelschicht gar nicht verpassen kann, wie es beim 
Spiilbohren só leicht vorkommt. Zur Anwendung des 
Systemes Petit geniigt eine 15 Meter hohe Wasser- 
sdule im Bohrloche. Wo also die Verhdltnisse ge- 
geben sind, bedeutet der Petitsche Bohrapparat 
mithin einen entschiedenen Fortschritt. („,„Noua Re- 
vista a petrololui.*) 

J. FATIO, Briissel. 
Verwśsitung, Finanzierung, Grundung 
- - - von Aktien-Gesellischaften. - - - 
Altestes Geschaft in Belgien fiir den Handel 

von Nafta-Bruttos. 



- Galicyjska fabryka narzędzi wiertniczych 
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BIURO CENTRALNE PERKINS, MAC INTOSR % PERKIŃS fabryka w Anglii: 
. 0. Perkins, Mac” Intosh 1 FABRYKA STRYJ. rok założenia 1885. Bamolezu "Past 3 

E5ZOSSEESEEG=-] Boring Co. Limited, 

stacya kolejowa, Wykonują i dostarczają: o AIDANS 
Urząd pocztowy y Ją JĄ: Telegramy : 
i telegr. w Stryju. MASZYNY, narzędzia i urządzenia służące do BORING, St. Albans. 

głębokich wierceń za naftą systemem kanadyj- — 
skim linowym i płuczkowym. p: , 

poto PAEWECY ŻURAWIE wiertnicze kanadyjskie i kombinowane [UFO : 
AC "e z najświeższemi ulepszeniami, dostosowane London E. ( 

do rozmaitych głębokości. | * 
Telegramy : SZKIELETY w konstrukcyi żelaznej żurawi jakoteż Bishopsgate 79. 

„ŚWIDRY*, Stryj. [m] wież wiertniczych, łatwo rozbieralne. [2a] Telegramy : 
KOŁOWROTY parowe (hasple) w różnych wiel- OLEBORERS, London. 

kościach znanej pierwszorzędnej jakości (z któ- 
rych obecnie 90 kołowrotów w ruchu). 

POMPY parowe, kieraty pompowe i pompy ropne, Jeneralny zastępca 
FRBRVKI UBOCZNE jakoteż całe kompletne urządzenia do eksplo- dla Europy : 

atacyi ropy. 
w GALICYI; PRZE Towarzystwo dla 
Borysław. SPECYALNOŚĆ: Świdry ekscentryczne Patent handlu, przemysłu 

Ś telefon Nr. 16 Mac Garvey we wszelkich dymenzyach. i roln. we Lwowie, 
p Tustanowice.. NARZĘDZIA i przybory wiertnicze do systemów ul. Romanowicza 1. 1. 

Nr. telefonu 7. 

telefon Nr. 9. kanadyjskiego, linowego i płuczkowego. Telegramy : 
Borysław-Wolanka, ŻERDZIE wiertnicze z żelaza osobliwego gatunku, Towarzystwo handlowe, Lwów. 

telefon Nr. 64. sztangi ratunkowe z jednej sztuki wykute, bez Telefon Nr. 168. 
spawki, w rozmaitych wymiarach i kalibrach, 
śruby ratunkowe sprzężone, na łożyskach kul- 

LJĘ [i] kowych obracalne, poruszalne z zewnątrz wieży. 

Najnowsze kombinowane urządzenia wiertnicze, 
Systemu obrotowego „ROTARY%* z systemem 
udarowym galicyjsko - kanadyjskim — kompletnie 

lub oddzielnie. 
Wyjaśnienia, szkice i oferty na żądanie bezpłatnie. 

Il [M| 
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Ruch wiertniczy. 
Od naszych korespondentów. 

Bitków. Z powodu nieustannych deszczów 
prace wiertnicze posuwają się tu bardzo powoli. 
Natomiast w bieżącym miesiącu bardziej zaznacza 
się ruch kontraktowy. Mianowicie wielu przedsiębiot- 
ców naftowych, jak i osób prywatnych zakupuje 
gorączkowo terena a raczej resztki terenów w Pnio- 
wie koło terenów inż. Wolskiego i terenów p. Eysy- 
monta w Lubiźni. Podnietą do tej gorączki kontrak- 
towej stały się przygotowania Tow. naft. „Oliga* 
(tj. „Wschodnio-galic. tow. naft.*') do rozpoczęcia 
wierceń 3 szybów na „Postojacie* pod Lubiźnią. 
Jak wiadomo i tow. naft. „Opiag* posiada część 
akcyi tow. naft. „Oliga". Z powodu wspomnianych 
przygotowań do wiercenia ce- 
ny terenów tutejszych pod- 

Die Bohrtatigkeit. 
Von unseren Korrespondenten. 

Bitków. Wegen anhaltend schlechten Wetters 
schreiten die Bohrarbeiten sehr langsam vorwatrts. 
Dafiir macht sich im laufenden Monate eine regere 
Belebtheit in den Terraintransaktionen bemerkbar. 
Es werden hier von vielen Unternehmern und priva- 
ten Personen Petroleumterrains oder eigentlich die 
Ueberreste derselben fieberhaft kontraktiert. Diese Be- 
wegung erstreckt sich auf Pniów und Lubiźnia, wo 
Terrains unweit derjenigen von Ing. Wolski resp. 
Eysymont kontraktiert werden. Die Anregung dazu 
geben die Vorbereitungen, welche von der „Oliga* 
(Ostgalizische A. G.) zur Bohrung von drei Schich- 
ten auf „Postojata* bei Lubiżnia getroffen werden. 

Bekanntlich besitzt auch die 
„Opiag”* Ges. einen Teil der 

5 Aktien der „Oliga*. Den ge- skoczyły w górę — tak, że 
np. „Spółka delatyńska" po- 2 nannten Vorbereitungen zufol- 
siadająca terena częściowo LA rdków ge sind die Terrainpreise be- 
w Pniowie, przeważnie zaś m deutend gestiegen und so 
w Lubiźni — żąda po 499520 z. B. verlangt heute die „Ie- 
1000—1500 kor. od morga +2» latynska Spolka* (Delatiner 
i 15%/, brutto. Z ważniejszych m jp” _ Ges.) fiir Terrains, welche 

teilweise in Pniów, vorwie- 
gend jedoch in Lubiźnia ge- 
legen sind 1000 bis 1500 K. 
und 15%, Brutto pro Joch. 
Von den Terraintransaktionen 
wadre der Kauf eines 5 Joch 
Terrains in Bitków durch 
Herrn Fr. Brugger, gew. Di- 
rektor der Premier Ges. in 
Boryslaw zu nennen. Herr 

transakcyi terenowych wymie- = 25 ZYCH 
nić należy kupno pięciomor- — 
gowego terenu w Bitkowie o, 
na samej granicy Pasiecznej 
na linii „Bitków-Pasieczna- +20. 
Pniów-Lubiźnia*. Teren ten OPŻĄG. 
nabył p. Fr. Brugger b. dy- 
rektor techniczny tow. „Pre- 
mier4 w Borysławiu — przyj- 
mując obowiązek rozpoczęcia 
wiercenia do 6 _ miesięcy. 
P. Brugger będzie prowadził m 

; ; Sj ną dobni Srhidzrnó. wiercenie prawdopodobnie 
wraz z tow. górn. „lepege* 0 prodniliro 
z Krakowa. Na tymże terenie „2 7 zen 
utworzono pole naftowe pu. © - Uerbiefen 
„Galicya*. EEC OZ JERE 

Prócz tego organizuje (© - | voanjg ” - 
się w Antwerpii towarzystwo KAMA RRYCAMOKK 
akcyjne celemnabyciaieksplo- | —— Zatzellengtenzerz 
atowania innych terenów nali- —— 5%, 
nii „Bitków-Pasieczna-Pniów- 25 Śchachłanióey 
Lubiżnia*. Poza tem w do- 4585 Petzellensitrnnetn 
tychczasowych stosunkach tu- 

Brugger hat eine 6 monatli- 
che Bohrverpflichtung iiber- 
nommen und soll wie ver- 
lautet die Bohrung auf ge- 

sa meinsame Rechnung mit „Te- 
s (ONA pege* (Ges. fiir Bergbauliche 
"e Unternehmungen Krakau) fiih- 

| |Sowiaczy) Ścatai ren. Auf dem genannten Ter- 
| tatst uegy rain wurde ein Naphtafeld 
SE ODSSEE unter dem Namen „Galicia* 

4689 e gebildet. 

| ; Ausserdem wird in Ant- 
verpen eine - Gesellschaft 

1915. zwecks Ankauf und Exploi- 
tejszych nic się nie zmieniło. Sytuacya szybów. — BITKÓW. — Situation der Schiichte. tation anderer Terrains auf 
Ten sam fatalny stan dróg 
i brak robotników. Natomiast doczekał się Bitków 
nakoniec poczty, której brak tak dotkliwie dawał 
się tu odczuwać. Poczta ta — dzięki osobistej inter- 
wencyi sprawozdawcy „Ropy* z zagłębia bitkowskie- 
g0 w c. k. Prezydyum poczt we Lwowie — zostanie 
ostatecznie otwarta dnia 1. sierpnia br. 

Wielkie poruszenie wśród tutejszych sier natto- 
wych wywołały ataki p. Faucka i stojącej na jego 
usługach fachowej prasy zagranicznej. 

Ponieważ szczupłe ramy sprawozdania nie 
pozwalają mi na szersze omówienie przyczyn, środ- 
ków i skutków tych ataków — a omówię to szcze- 
gółowo w jednym z najbliższych numerów „Ropy* 
w specyalnym artykule jeden z najstarszych tutejszych 
przemysłowców naftowych — przeto ograniczę się 
tylko do zilustrowania, czy i o ile wpływa dodatnio 
lub ujemnie na rozwój tutejszego przemysłu naftowego 
inwazya pozakrajowych firm akordowo-wiertniczych. 

der Naphtalinie „Bitków- 
Pniow-Pasieczna-Lubiżnia* gegriindet. Sonst hat sich 
in hiesigen Lokalverhdltnissen nichts gedndert. Es 
herrscht derselbe schlechte Stand der Fahrwege und 
Arbeitermangel. Bitkow erhielt nun endlich ein Post- 
amt, dessen Mangel sich seit langem so fiihlbar 
machte. Das Postamt, soll dank einer persónlichen 
Intervention des Bitkower Vertreters der Fachzeit- 
schrilt „Ropa* in dem k. k. Postprasidium in .Lem- 
berg, am 1. August 1. J. zu amtieren beginnen. 

Eine grosse Bewegung haben in hiesigen Pe- 
troleumkreisen die Artikeln des Herrn Albert Fauck 
und der zu seiner Verfiigung stehenden Fachpresse 
hervorgerufen. Da die Rahmen dieses Berichtes die 
Besprechung der Ursachen, Mitteln und Folgen die- 
ser Angriffe nicht gestatten, und dieselben durch 
einen der dltesten hiesigen Industriellen ausfiihrlich 
besprochen werden sollen, werde ich mich beschrin- 
ken nur daraufhin zu deuten, inwiefern die Invasion 
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Odpowiedź na to pytanie daje nam przedsiębiorstwo 
wiertnicze „Tiefbohrgesellschaft* z Erkelenz, prowa- 
dzące w akordzie wiercenie 1 szybu tow. naft. „Oliga* 
(„Wsch.-gal. tow. naft.*) w Pasiecznej. 1) Przedsię- 
biorstwo to nie mając najmniejszego pojęcia o tutej- 
szych stosunkach wniosło śmiesznie niską a zatem 
najniższą ofertę konkurencyjną, którą też — z pośród 
wielu innych krajowych — tow. „Oliga* zatwierdziło. 
2) Z obawy, że w Galicyi brak narzędzi wiertniczych, 
sprowadziło z Niemiec kilka wagonów bezwartościo- 
wego żelaziwa, narzędzi wiertniczych przedpotopowej 
konstrukcyi itp. 3) Z powodu scentralizowania admi- 
nistracyi przewleka w nieskończoność wiercenie. 
4) Do zmontowania kotła i stabili wysłano z Nie- 
miec specyalnego mechanika-montera (sic! — jak 
gdyby u nas średnio zdolny kowal kopalniany tego 
nie potrafił). A więc i tu rażąca ignorancya stosun- 
ków tutejszych. I wiele innych jeszcze szczegółów, 
które wprost rozśmieszają tutejszych fachowców. 
Najgorzej zaś na tem wychodzi tutejszy przemysł 
naitowy, który znajduje się w początkach świetnego 
rozwoju. Od szybu bowiem tow. „Oliga* Nr. 3 — 
wierconego przez „Tiefbohrgesellschaft* z Etkelenz 
spodziewają się tu bardzo wiele, gdyż pomyślny re- 
zultat wiercenia tegoż szybu wpłynie bezwarunkowo 
na rozpoczęcie bardzo wielu nowych wierceń na 
okolicznych terenach. Tymczasem w szybie tym 
w przeciągu 2 miesięcy zdołano wywiercić zaledwie 
do głębokości 25 m. Dalej wychodzą na tem źle 
tutejsi przedsiębiorcy wiertniczy z powodu niezdro- 
wej i nieetycznej konkurencyi zagranicy. Wychodzą 
źle udziałowcy tow. „Oliga* — no i samo przed- 
siębiorstwo „Tiefbohrgesellschaft* z Erkelenz, które 
brnie w deficyt. Zbyt lekkomyślnie zatem postąpiło 
tow. „Oliga*, powierzając tak ważną placówkę, jak 
wiercenie jednego z najbardziej interesujących dziś 
szybów, firmie wiertniczej, której ignorancya tutej- 
szych stosunków i odpowiednego systemu wierce- 
nia tak jaskrawo uderza. Kończąc tych kilka uwag 
dodam, że nie ze względów narodowościowych — 
lak twierdzi p. Fauck — lecz ze względów logicz- 
nych, rzeczowych broni się tutejszy przemysł nafto- 
wy przed inwazyą za mało ukwalifikowanego a tem- 
samem szkodliwego fachowca pozakrajowego. 

Ruch wiertniczy w Bitkowie przedstawia się 
następująco : 

Kopalnia „Opiag”*. 
Szyb Nr. 11. ma obecnie 708.30 m. głębokości. 

Rury 6" w piaskowcu. Szyb ten daje 21, wagona 
a dziennie. Zapuszczono „leja” do głębokości 

m. 
Szyb Nr. 12. w głębokości 682 m. Rury 7". 

Zapuszczono tu pompę i pompują z „wahacza*. 
Szyb ten jest lekko zagwożdżony. 

Szyb Nr. 14. W głębokości 1137 m. w rurach 
5. Piaskowiec z iłem. W szybie tym wstrzymano 
do czasu wiercenie. Obecnie prują rury i ciągną 
do góry. 

„Szyb Nr. 25. wierci w głębokości 526.20 m. 
w piaskowcu białym. Rury 9'. Wodę zamknięto 
w głębokości 250 m. rurami 12”. 

„Szyb Nr. 27. wierci w głębokości 434.10 m. 
w piaskowcu z łupkiem. Rury 9". 

Szyb Nr. 29. W głębokości 585 m. w łupku 
— rury 9. Szyb ten produkuje 5—7 beczek dziennie. 

Szyb Nr. 31. wierci w głębokości 343.50 m. 
w szarym łupku z piaskowcem drobnoziarnistym. 
Rury 107. 

der auslindischen Bohrfirmen zur Fórderung unse- 
rer Petroleumindustrie beitrigt. Die Antwort darauf 
gibt uns die Tiefbohrgesellschaft Erkelenz, welche 
die Akkordbohrung eines Schachtes der „Oliga* 
unternommen hat. Diese Gesellschaft, welche iiber 
die hierortigen Bohrverhdltnisse keinen Begriff hatte, 
hatte ein licherlich niedriges Bohroffert vorgelegt, wel- 
ches auch das billigste war, und deshalb von der „Oliga* 
angenommen wurde. Vor Furcht, dass es in Galizien 
keine Bohrwerkzeuge gibt, hat diese Gesellschaft 
aus Deutschland einige Waggons Eisen-Bohrwerk- 
zeuge uralter Konstruktion etc. hergefiihrt. Wegen 
Zentralisation der Administration wird die Bohrung 
ins Unendliche verzogen. Zwecks Montierung des 
Kessels und der Bohrmaschine wurde ein spezieller 
Monteur-Mechaniker hergeschickt (als ob dies ein 
mittelbefihigter Grubenschmied nicht zusammenbrin- 
gen kónnte). Somit auch hier eine grelle Ignoranz 
der Lokalverhaltnisse. Es gibt noch viele andere 
Einzelheiten, welche unseren Fachleute direkt liicher- 
lich erscheinen. Selbstverstandlich den Schaden da- 
von trdgt unsere im Stadium einer prachtigen Ent- 
wicklung sich befindende Bohrindustrie. Von dem 
Schachte der „Oliga* Ges. No 3. wird namlich sehr 
viel erwartet, und von einem giinstigen Resultat die- 
ser Bohrung hdugt zweitelsohne die Aufnahme von 
zahlreichen Bohrungen auf den Nachbarterrains. 
Inzwischen war man jedoch im Stande in dem ge- 
nannten Schachte im Laufe von zwei Monaten kaum 
25 m. zu erbohren. Unter diesen Umstidnden leiden 
die hiesigen Bohrunternehmer wegen ungesunder 
und unetischer Konkurrenz des Auslandes. 

Es leiden darunter die Anteilbesitzer der „Oliga* 
und die Bohrfirma selbst. Die Ubergabe der Bohrung 
eines der interessantesten Schichte an eine Bohrfir- 
ma, deren Unkenntnis der Lokalverhiltnisse und 
einer fiir dieselben passenden Bohrmethode so grell 
auffdlit, muss als iibereilt betrachtet werden. Herr : 
Fauck kann versichert sein, dass nur aus rein logi- 
schen, praktischen und sachlichen Griinden muss 
sich unsere Petroleumindustrie vor ausldndischen, 
auf unseren Terrains nicht geschulten, Fachleuten 
verteidigen. 

Der Stand der Bohrungen in Bitkow stellt sich 
folgendermassen vor: 

Gruben der „Opiag” (es. 
Schacht Nr. 11. ist gegenwartig 708.30 m. tief. 

6" Róhren im Sandstein. Der Scnacht produziert 
2!j5 Wagg. Oel pro Tag. Ein Trichter wurde bis zur 
Tieie von 640 m. eingelassen. 

Schacht Nr. 12. Tiefe 682 m. 7' Róohren. Es 
wurde die Pumpe eingelassen und es wird vom 
Schwengel gepumpt. Der Schacht ist leicht vernagelt. 

Schacht Nr. 14. In diesem Schachte, welcher 
1137 m. tief mit 5" Rohren verkleidet ist, wurde die 
Bohrung zeitweise eingestellt. Es werden die Róhren 
geschlitzt und herausgezogen. 

Schacht Nr. 25. bohrt in einer Tiefe von 526.20 
m. im weissen Sandsteine. 9* Róhren. Wasser mit 
12" in 250 m. abgesperrt. 

Schacht Nr. 27. bohrt in der Tiefe von 434.10 
m. Sandstein u. Schiefer. 9" Róhren. 

Schacht Nr. 29. Produziert zka 5 bis 7 Fass 
pro Tag. Tiefe 585 m. Róhren 9. Schiefer. 

Schacht Nr. 31. bohrt in einer Tiefe v. 343.50 
m. im grauen Schiefer mit feinkórnig. Sandstein. 
10: Róhrer. 

, 
paw 

* 



| Nr. 14 PRO > 319 
| 

Szyb „Austria* wierci w głębokości 189.10 m. 
w piaskowcu szarym. Rury 14". 

W montowaniu szyby: Nr. 1. (do podwierca- 
nia) Nr. 30. Nr. 32. Nr. 34. Nr. 36. Nr. 37. Prócz 
tego 1 szyb na samej granicy Maniawy. 

Kopalnia Tow. naft. „Bitków*: 
Szyb „Krynica Nr. 1.* wierci w głębokości. 

785 m. w łupku szarym. Rury 6'. W szybie tym 
ttokuje się płyn. Bardzo silne gazy. Produkcya za 
czerwiec: 7 wagonów ropy wierzchnej. 

Szyb „Polanka Nr. 1.* wierci w głębokości 
768.80 m. w bardzo twardym białym piaskowcu. 
Rury 7*. W szybie tym pokazały się właśnie bardzo 
ładne ślady ropy. 

Tow. naft. „Montan%. 
Szyb „Wiktorya Nr. 1.* wierci w głębokości 

813 m. w szarym łupku. Rury 7'. Obfite ślady ropy. 
W montowaniu szyb „Wiktorya Nr. 2*. 
Tow. naft. Starunia-Bitków*. 
Szyb „Elza Nr. 1.4 W głębokości 809 m. 

w łupku szarym wierci dalej. Rury 7*. Tak w szybie 
„Wiktorya* jak i „Elza I.* próbowano tłokować 
i puszczano leja bez skutku. 

W montowaniu szyb „Elza Nr. 2.* 
Kopalnia „Norbert Gold*. 
Szyb Nr. 1. produkuje miesięcznie przeszło 30 

cystern. Posiada własną tłocznię i tłoczy ropę ze 
swego rezerwoaru do zbiorników „Opiagu”. 

Szyb Nr. 2. wierci w głębokości 78 m. w twar- 
dej skale. Rury 18". 

Tow. naft. „Oliga* kończy montowanie Szy- 
bu Nr. 1. 

H. Mikulii Ska* kończy montowanie szybu 
Nr. 1. Jest to jeden z najbardziej na wschód wysu- 
niętych szybów w Bitkowie. Drugim tam położonym 
szybem jest „Gold Nr. 2.* 
Ogólna produkcya ropy w Bitkowie na 

kopałni:„Opiag za miesiąc czerwiec: 
Szyb Nr. 62823 kg. 

OR SZR E 5 OPOŻL A 
DABER CIE 30732 4, 
NE 6:2... 160463.- 4 
1708 14768 , 
„SE 190407 , 
»ios NRAANWSOPE +: 
64 107 ONAR 
* OM. DRNSB 
„o zodo:70>A003 
- ajawa16./4.2 00DOE8 
RSA 288755 , 
8 160828 , 
s,» 19 12973] 20 35-3D3208 
P> oso. TIRGŻI 3 *ZNBOAB 258989. -,, 
0 A> BDWE DEDIEC 
„4 DBUPSODDOD 
„o » ZJERRRSADIOG > 
Razem. . 2993198 kg. tj. około 300 cystern. 

Wykaz ekspedycyi ropy ze stacyi Nadwórna 
za miesiąc czerwiec: 2715810 kg. tj. około 272 wa- 
gONów. 

Pasieczna. Stan szybów na kopalniach w Pa- 
siecznej przedstawia się następująco: 

Kopalnia „Oliga*. 
Szyb Nr. 3. Wiercenie tu odbywa się syste- 

mem Raky'ego, bez użycia jednakowoż płuczki, na 

Schacht „Austria* wird gebohrt. Tieie 189.10 
m. Grauer Sandstein. Róhren 14". 

Es werden montiert Schichte Nr. 1. (zwecks 
Vertiefung) Nr. 30. 32. 34. 36. 37. ausserdem ein 
Schacht an der Maniawagrenze. 

Gruben der Ges. „Bitkow*. 
Schacht „Krynica* Nr. 1. wird in einer Tiele 

v. 785 m. im grauen Schiefer gebohrt. Róhren 6'. 
Der Schacht wird gekolbt. Sehr starke Gase. Pro- 
duktion pro Juni (oberilichliches Oel) betrug 7 
Zisternen. 

Schacht „Polanka* Nr. 1. Wird in einer Tiefe 
v. 768.80 m. gebohrt. Sehr harter weisser Sandstein. 
T'" Róhren. In diesem Schachte haben sich soeben 
sehr schóne Rohólspuren gezeigt. 

Petroleum A. G. „Montan*. 
Schacht „Victoria* Nr. 1. bohrt in einer Tieie 

v. 813 m. grauer Schiefer. 7" Róhren. Starke Oel- 
spuren. Schacht „Victoria* Nr. 2. wird montiert. 

Petr. Ges. „Starunia-Bitków*. 
Schacht „Elsa*« Nr. 1. Tiefe 809 m. grauer 

Schiefer. Wird weiter gebohrt. Rohre 7. In den 
Schiichten „Victoria* und „Elsa Il." wurden Kolbver- 
suche angestellt jedoch ohne Ertolg. 

Schacht „Elsa* Nr. 2. wird montiert. 
Grube „Norbert Gold*. 
Schacht Nr. 1. Produziert iiber 30 Zist. per 

Monat. Die Grube besitzteine eigene Druckstation und 
driickt das Oel aus eigenem Behdlter in die Reser- 
voirs der „Opiag*. 

Schacht Nr. 2. wird gebohrt in einer Tiete von 
78 m. im harten Gebirge. Verrohrung 16". 

Petr. Ges. „Oliga”. Hier wird der Schacht 
Nr. 1. fertigmontiert. 

H. Mikuli £ Co. 
Schacht Nr. 1. wird fertigmontiert. [ieser 

Schacht ist einer der gegen Osten meist vorgescho- 
benen Schichte in Bitkow. Aehnlich gelegen ist der 
Schacht „Gold* Nr. 2. 
Gesamtproduktioń der Gruben „Opiag” 

in Bitkow pro Juni 1913. 
Schache Ni ol c. 02825: Kg. 

> PEAK? 3S2KŃ-, 
5 ZO JDIS2 6, 
5 waacz 169463 , 
> za 14708 , 
ś wa eO 196467 , 
» 2089 ję JODDZY 
» BZUUA 81399 , 
> SOBIĘ BANIE W 
» „12 4969 , 
» ZŁO 67563 , 
» saba 2OBTO0%5 
» 5. 10. LOOBZO C= 
» SRA LES 129731 , 
» ssm20E > JGBROBEN 
» po SZL4 LISSZ4C= 
» „1 ZDAE sia Z0080B%- 
» BAY A 154767» $ CZA: „o: LOBODO 
» » 20 9370 » 

Zusammen. . . . 2993198 Kg. oderungefdhr 300 Zist. 
Die Rohólexpedition von der Station Nadwórna 

belief sich im Juni l. j. auf 271.5810 Kg. oder 
zka 272 Zisternen. 

Pasieczna. Nachfolgend wird der Stand der 
Gruben in Pasieczna angegeben: 



Galizische Bohrwerkzeuś-Fabrik 

Prkins, Ic” [nt 
ZENTRALBUREAU 
6 FABRIK, STRYJ. 

Bahn-, Post- £ 
Telegraphen-Station 

Stryj. 

Postsparkassen- 
Konto Nr. 122.331. 

Telegramm-Adresse : 
„ŚWIDRY'* Stryj. [m 

Telephon Nr. 7. 

ZWEIG-FABRIREN 
IN GALIZIEŃ : 

Borysław, 
Telephon Nr. 16. 

Tustanowice, 
Telephon Nr. 9. 

Borysław-Wolanka, 
Telephon Nr. 64. 

Informationen, Skizzen und OFfferten auf <efl. Wunsch. 

| 

Neueste kombinierte Bohrausriistungen Rotations- 
system „ROÓTARY*%* mit galizisch-kanadischem 

Bohrkran — komplett oder getrennt. 

GESELLSCHAFT M. B. H. 
VORMALS 

PERKINS, MAC INTOSH % PERKINS 
gegriundet 1885. 

| na 1 

Erzeugen und liefern: 
MAŚSCHINEN, Werkzeuge u. komplette Einrichtun- 

gen fiir Tiefbohrungen nach kanadischem 
System fiir Seil- und Spiilbohrung. 

BOHRKRANE nach verbessertem kanadischem 
System und kombinierte Bohrkrane nach aller- 
neuesten Konstruktionen ausgefiihrt fiir entspre- 
chende Tiefe. 

TRANSPORTABLE ausfaconeisen gebaute und leicht 
montierbare Bohrkrine und Bohrturmgeriiste. 

DAMPFFOÓRDERHASPEL fiir Fórderung des Oels 
aus Bohrlóchern mittels Kolben in verschiede- 
nen Gróssen in bekannter erstklassiger Quali- 
tat, wovon iiber 90 Stiick im Betriebe. 

DAMPFPUMPEN, Pumprigs und Rohólschacht- 
pumpen, wie auch komplette Einrichtungen 
von Rohólpumpanlagen. 

SPECIALITAT : Excentermeisel Patent Mac Garvey 
in allen Dimensionen. 

BOHRWEKZEUGE und Bohrutensilien fiir kana- 
disches System, Freifallseil- und Spiilbohrung. 

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

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

( I ANOWICZ 
(m) 

Fabrik in England: 
Perkins, Mac” Intosh, 
Petroleum Tool € 
Boring Co. Limited. 

St. Albans. 
Telegramme : 

BORING, St. Albans. 

bureall: 

London, E. (. 
19, Bishobsgate. 

m) Telegramme: 
OLEBORERS, London. 

General-Vertreter 

liir Europa: 
Verein fiir Handel, 
Gewerbe $ Acker- 
bau in Lemberg, 

Romanowiczgasse 1. 
Telegramm-Adressc : 

HANDELSVERETN, Lemberg 
Telephon Nr. 168. 
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której zastosowanie nie zezwoliły tu Władze górni- 
cze. Szyb ten ma około 25 m. Wierci w bardzo 
twardej skale kwarcowej. Rury 18'. 

Kopalnia „L. Griffel*. 
Szyb Nr. 7. ma obecnie 296 m. głębokości 

w łupku z piaskowcem. Rury 9. W szybie tym 
chwilowo wstrzymano ruch z powodu nakazu c.k. 
władzy górniczych, które zabroniły używania do 
wiercenia prastarego motoru i poleciły zastąpić go 
maszyną parową. 

Kopalnia „R. Rudolf". 
Szyb Nr. 3. wierci w głębokości 25 m. w bar- 

dzo twardej skale. Rury 14, Z braku rur — „stójka”. 
Kopalnia „H. Wundermann*. 
Szyb Nr. 1. wierci w głębokości 89 m. Dzien- 

na produkcya 1500—2000 kg. Pompuje. 
Kopalnia „A. Compes*". 
Szyb Nr. 45. montują celem pogłębiania. 
Dźwiniacz. 
Kopalnia „Dr. Liebermann". 
Szyb Nr. 1. po dłuższej przerwie kontynuuje 

dalej wiercenie. Ma obecnie około 1100 m. głębo- 
kości. Wobec pojawiających się stale coraz wybit- 
niejszych śladów ropy — zamierzają prowadzić 
wiercenie aż do osiągnięcia produkcyi. Wobec tego 
należy się spodziewać, że i w zaniechanym szybie 
„Pionier 1.*, którego wiercenie prowadziła i była 
współwłaścicielką Spółka akordowa: „Brugger, Łaszcz 
i Pierściński* rozpoczyna też wkrótce wiercenie. 

Administracya „ROPY* ma na składzie 
2000 słoików na próbki 

z oszlifowanym brzegiem 
(wykonane według wzoru zatwierdzonego przez 
c. k. Urząd górniczy okręgowy w Drohobyczu). 
Bo nabycia za gotówkę o ile zapas starczy po 30 h. za sztukę. 

KAZ... o io 

Zoldzek Techników Giertniczych w Borysławiu 
ma nu składzie następujące wydawnictwa i wysyła je Za zaliczką lub poprzedniem nadesłaniem należyłości : 

Prof. Dr. Józei Grzybowski — Geologia 
naftowa. . . . . . . . 0... .K—0 

Polski Kalendarz naftowy za rok 1908 „ 6.— 
" » > » „ 1909 „ 6— 
» » s o» 1911, 6— 

Ges. „Oliga*. 
Schacht Nr. 3. Die Bohrung wird hier mit dem 

Raky'schen Systeme, jedoch ohne Anwendung der 
Spiilung, welche die Bergbehórde nicht zugelassen 
hat, gefiihrt. Der Schacht ist zka 25 m. tief, die 
Bohrung schreitet in einem sehr harten Quarzitge- 
stein vor sich. Verrohrung 18". 

Grube „L. Griffel*. 
Schacht Nr. 7. ist gegenwartig 296 m. tiet. 

Verrohrung 9. Der Betrieb wurde hier zeitweise 
eingestelit, da die Bergbehórde die Anwendung 
eines Explosivmotores uralter Konstruktion verboten, 
und die Montierung einer Dampfmaschine angeord- 
net hatte. 

Grube „R. Rudolf" 
Schacht Nr. 3. erreichte eine Tiefe v. 25 m. 

Sehr harte Gesteinsformation. Verrohrung 14. Man 
wartet auf Bohrrohre. 

Grube „H. Wundermann* 
Schacht Nr. 1. Tiefe 89 m. Der Schacht wird 

gepumpt. Tagesproduktion zka 1500 bis 2000 Kg. 
Grube „A. Compes" 
Schacht Nr. 45. wird zwecks Vertiefung neu- 

montiert. 
Dzwiniacz. 
Gube „Dr. Liebermann" 
Schacht Nr. 1. wird nach langerem Stilistande 

weitergebohrt. Die Tiefe betragt gegenwadrtig 1100 
m. Angesichts der immer stdrker zu Tage tretenden 
Rohólspuren, beabsichtigen die Eigentiimer den 

- Schacht bis zur Erbohrung einer Produktion zu ver- 
łiefen. Man diirfte hoffen, dass auch in dem einge- 
stellten Schachte „Pionier l.4 dessen Betrieb die 
Firma Brugger, Łaszcz G Pierściński gefiihrt hatte, 
die Bohrarbeiten wiederaufgenommen werden. 

Die P.T. Leser werden auf den Annoncen- 
teil unserer Zeitschrift aufmerksam gemacht. 
= 3 acową poraeztey i 

Mapa orjentacyjna Tustanowic. . .K 2— 
„Jednodniówka* I. Zjazdu polskich tech- 

ników wiertniczych . . . . . « . „» 1— 
Inż. Jan Sholman „Przesilenie naitowe" „, 0.30 
Dr. Tad. Tarasiewicz „Przesilenie naft.* ,, —.50 

e 

Zukłud art-$raficzny 
we Lwowie, Pusuż Mikolaschtt 
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WYKAZ PRZETŁOCZONEJ ROPY W CZERWCU 1913. PRODUCTION 
D.U 5 TA EN "6 | m ——,.-_-.Ł-L_..Ż.. p Z Z AE 2 RAK ONAR PIOARICE ————-—. 

| cu | c | Kopalnia | A | UE> | Kopalnia o TE 
Grube a> Gz Sa Grube 5 = Sa 

| Well 8 rf R. | Well Ę ASY 
' Agata | 31/4 3'/l| 1200/17, 6451/| 1846 
(Alla: Fortuna | SB JARRE 351/.|| Jakób 391/, 301/, 
| Banknot | Ge] 1 || Jawa | 3 KUP 

| Br FODDEDK «| | 40 40 || fubileum | ą 2: 13, 
5 BUU TERBI 5 428 28 Elsa 117, a 111/, 

Długosz Łaszcz I. | 5 5 | Emanuel TRS | 
= BER IR EK 19 |(2) Laura 23/, 28/, 
=] Gal. Sp. naf. IL. ERRBSSY. 14 ||—/ Philip IV 80 80 
Z NRABEG CY | 97 | 97 ||S| Opeg II. | 111 ? 11%, 
5 Fenomen | | Y 9 E Sas I. z 8" fo Sj 
= | lzabella | | 153/4 157/,|[£| Słotwinka 8 91/4 Q1/, 
E Katarzyna | | | 293/, 29*/,|| | Sycylia 1214] NABRZUJ 
5 Łaszcz Tomasz | Poz 31/4 37/4|| | Walka ZOZ GRAN RA 21 

| Niagara | | 148 148 Wolanka XII G/5|-." 
' Oleum | 4'/ą 4 XV 67:/, 

| Władysław II. 7 7 XVI RUYPD0 
_ Dembowski 22!/aj 22'Jejk5| (Tłoka) |XVII e 141/, ć 
_ Elgin | 231, 23/4||- | ZEVUJ > ea" 51, 
_Ella | 53!/a] 3808 XBX) 7 3 611, 
_Emil | 8_ 8 |: | M E- 
/ Ernestyna | | 23/, 23/, V 251/, 802 
Elżbieta RRSRZEM 13 ||. | 145 (Wald) gr RENE 6 RAA 
Eż I. Ef IZ! | > E-VIE 169 
Erdólwerke | vy. | 15 557 GERS ŁO 291/, 
| PTFE —| Bukowice -|- — 
/ „Galizien* [X. -| RM 15 jĘSSR |P3 XXII GR ae 
| (Austria) XII. 22 " 22 |ls<| Matkowski I. 126"/4| 
RARE XV. 6 6 | II BO A 
JE ONAR 3 3 Dąbrowa | IV <=5YJ, 

AURA 81/, 8T|| | AUUGRTZEGEE RET 
VIz: | 2 i 2 || Kometa 38 „aa8 381/, 
VIIL. 951/, 95:/,|| Livland (Inflanty) DZA” 10*/, 

D. Fanto £ 2 2 || Louisa DJA R OEERCWA 441/, 
XI. 738/, 733/,|| Meta I. | | -10B5 113/,|| 

£ Co. |-Marya 249!/, i 249'/,|| Minerwa 8!/o = 81/ 
Marta 1481/, 1481/,|| Maruschka 4 + 

_ Paulus 561/, 561/,|| Mukden II. Bo (as A 13, 
Roman 0 A GRAC 651/, Banzay RR: s 83/, 

2605 PR 26$), 265, |5 Gliński 2 A0NARSD PA 407/, 
Felicie = RZE 53/,||6| Litwa 671/, | 671/, 
Felicyan | 31, 31%,||£ | Tristan 17, 137, 

/ Frania 211/5 211/, | 4 EE 4 
Alfred | SIE - 871, II 481/, 481/, 
Antoni II | 421/, 421/, III 141/, 141/, 

5 | Ernest | 10*/, 103), «Naphta* | V 027 pz A 821/.|| 
< | Kamilla AERO 117, "VI 258]: 2588 
„ | Leon MARES Gi, AMIR) 5, AS 7 J--ANR 
s | Rudolf WAB SZUM X] 84a] 0 woaBESEI 
= | Tadeusz I. 491/, BS OWE OOO 7 AA _<ABREW/ 
416-205 I PRAISRRETUA 0. SBb: dok 7 7” 

_Wiliam [E 1617, UW EGO. PARSE EPSZO AE > — 
SG ARZMNKUA TZJACOSZZIE 371/, E 371, 

SSE SBEK RU za 661/, 661/,|| Piast | Sta. BTY, 
'Hannaschall 7 TĄ | T"/4|| Perkins £ Co. 441] 441, 
BBESKIE 00 AREA | 8'/.|| 5 | Borak 98 880 
RR a SĘ 451], z E| Hubicze No 204 ssa 
p UCOł II. UB > ema »"28/|Aż| Derczyce WAD SSN 7 30... 
| 12007, 6451/| 1846 || 23731/,| 156414] 39383/,| 
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IN JUNI 1918. 
PEIPUNGS-AUSWEIS PRO JUNI 1915. 

AN PSECĘ |.1B ODTR MSDE 
Kopalnia AE E | Kopalnia Bo AE ER 

Grube GB E Sa Grube S|E|E|5 | Sa 
Well © BAAEĘ Well 305 0-6 

2313"Jq| . * 156974] 3938*/,|| Aleksander | | aa 21 
| Eileen 63 63 || Bar. Hirsch Ta » 4 
5| Dorrit 205 205 || Blochówka SABA 10 10. 2465. 

| King Eduard | 815) _ 8!/a|| Borysławski II. ZNAC SZ 51J 
= Henry 31/4 3/4 Estera —— a RO JRSZ KANA 128 
g| Klara 2 2 || Ernuśka 4414 o 
Ę Popielanka 1!/o q:/„|| | Dawidman II 12 Jae PAX 127, 
|| Tama (Fangól) 2 Z. BiG RIESNWAE 2: 40'/, 
"Renata 41 41/0 | Kornhaber III |30%, 5 301/, 

Rosa ROA 31/,|L8 a IV 381/, A | 888 
Rockefeller DS |" 252. ||e| Tomasz 51 Jo Pa 5t fo 
Rozwadów 9 9. |IZ| Johanna I 04 ARECAW OLACH 
Stephanie — Q1/, OE BIERSG AID R% LURE PAR | EOGE| 
Spindeltop 51/o 51 sj Ludwik 461/, So | 746V, 
Tsuschima 111/ | | Tama (Fangól) | 2 2 
| Bohemia 107/4 AW, O 50/4 

Elizeum 6 „Galicia* BOSERSE ARMO BS 
„ | Marceli I 1321/, |: | XXVI | Śl |3 UV + PB ZdRER MK 

5 szal 4 Gottfried GA Pola 
s=| Marya Teresa l | 4 „ ||-Grymajło MOWI: 

MER Ę [l 1973/, | Georg a a ji 
(5 aoc RET [KNE || Helena WANNIE 15 ACAR: 
SEE BRZ 13 13 . || Ignacy Bo ROB 02008 
= Myumt a 116 || Jasienicki ds 38! /ę | 381/4 
E WA 491/,| | Jeanette | BSE Padu 193/, Kasa Oszczędności 233,4 —"233/, 

Waliszko 283/, | Karla KRY dA. SA AF | 
Urycz: Feuerstein IV| 1803/, | Kamilla Sala | BAZA 
Wacław ko 1 «Kazimierz II _21/g | RE 
Wilno 291/, || Koppel II Aa | s. 
Wiktor II 2 Krakus. 5SWAORAR 2 

z _ Bitum 4 5 aa "Maurycy 483/, 
| Eleonora 121/ 121/,|| Mickiewicz Zaj > | o: 

= Joanna 28/, 23/,|| Montefiore III SE ERA | 
5 Józef 13*/, 133/,|| Nafta | eż NAA168 0263 
> Kujawy MERRY 133/,|| Natan 30 | | ko 30 
u| Liliom Ii Il 1261/, 1267 0 Oskar bo NSZ KS 4 
>| Opeg I 103*/, 108742011 Star |211/, | CZRAE” 

Poznań | [15 WE. Boa.15 

Buszyński 8 Co 041/, 3 97"/,|| Port Artur II. BICEPS EU 
Suma 4185*,,| 15851] ŚTT» „III. ROKU ASARZ _Ratoczyn Petr.-Ges. 421 | <A 

"Rekord: Starzyzna WE 
» „ Mah. Rat EABRE ce 

Sobieski 0 A 6.59 

o a ASB Silva_Plana BB kl 
7532 cystern Szczut PARA l ERRENA 

Triumph: Albert |M'/o| > 
03, Leo SDA "UN o% 

Ural Ti aaa 2 
Wanda owale | UDZIE x 
Zbyszko Ha AGB sa 
Zgoda |. 265 1 RAR 

|| Piotr Be ZEP 

| 



EKSPEDYCYA ROPY DO RAFINERYI W CZERWCU 1913 ROHOEL-EXPEDITION AN RAFFINERIEN IM JUNI 1913 
ze stacyi kolej. Borysław-Tustanowice. ab Bahnstation Borysław-Tustanowice. 

: Suma Petrolea „U Karpath Rohag Urycz | Dr. Freund Fanto Vacuum Stacya — Station Taxis | 

A AW SSE St | MI. JAGA (RE OOBET SŁ | kg. ISSZUANAZENIRA RERET 

Almas Fiizitó 215] 3319280| 204| 3152750] — — — a — = = — — — — —— 11 166530 
Bosna-Brod 129] 1710660, 99| 1287030 — — —— 30] 423630] — — — — — — — — 
Budapest-Ferencsvaros 162] 2272440] 161| 2261000] —- — — — — — — — —] 11440| — — — — 

Kiteró . 77 961920] 77 961920| — — — | — — — — — — — —- — — 
Kóbanya 35] 451220] 35 4512929| — = a > == a = s: = — — se = = 

DoS zo Z 0 3 AO SR JBOJORC= — — — —- — | — — — — — — — — 
Drohobycz (Austria) 238 28220| —- —se |1238F- 352890Q] 5— — — — — — — — — — — — RAAL 
Dziedzitz (Śchodnica) 188] 3165790| 188] 3165790 = p — |— A = — |— — | - — 5| 75220] Ekspedycya do rafineryi ze stacyi 

; (Vacuum) . 198] 3018130| 193] 2942910] — —. — — — — > > — = — — o m 1. 
Fiume . o. 121] 1904930] 121] 1904930 BĘ AE 8 goa | | wau e Ra Drohobycz (c. k. Odbenzyn. państ.) 
a EO 156 A 135) 1970820| — = — = 2 21670] 19| - 275680] — > Sz s = = Expedition an Raffinerien ab 

orlice 2 26200| 2 Z0ŁUOJ = = A e s 2. ek ża — = SĘ s: — ; 
Jasło 315| 4847620] 315] 4847620] — | _ lo o Jak SZR RE AC => 2 A Station Drohobycz pay Entben Kralup . 126] 1844930| 126] 1844930] —- => = at AR e R EB da A żA SE Ć 8 zinierungsanst.) 
Krosno . 120| 1728430] 120| 1728430| — — — —- —— = = — — > z = = aó AWA SZ Kg. 
Limanowa . A 448| 6849330] 448 6859330| — — — — — — — — — za — e" e 5 ŁJEUHCZE RZ 0377 1071240 
Maros Vasarhely 9 I50300JE = — -— — — — 9 130300 — — — — — — s, — KOM SAS 04. 122/260 
Mihr.-Schónberg 15/| 2012070] 137| 2012070| — — = — > Ę ZIE 38 e Gć <= zę > Ktalip *«a..0 577 854650 

"COSTAU 276| 3540510| 276 05040510] =— — — — — — — — — > a S3 ZE Paa Libusza 2x" 8. 3--108800 
Mezó-Telegd 215 2896590] 215] 2896590| — — — -- — > z Sa "RR 3 = Sz WRIESTA PARU 124 1411720 
Oderberg 262| 3982400| 262 3982400| —. — — — — — — — „— red a sai za SR OPRAW SUSDARARNTZ | 1163860 
Orsowa 170| 2380000] 170] 2380000| —- ż Ja 22 a: a so ze AE KĘ eż R A sa — EE 
Pardubitz 928] 11762880] 854| 10852530] — — — = 2 = ża 2 = A 74| 910315] — sŻ Suma . 43 5847591 Peczeniżyn . 175) 2222500] 175] 2222500] — — o. Ś a RM ai aż wo. e! 22 NB LŚ e 
Pozsony 269) S071710| = — — — 209). 8971710] -- RE s ża ę = sk. s ż3R 8 
Stryj saa 38] 562290] 38] 562290] — a | ae PR rp a | BE al aż Szatmar Nemeti 2 ZULZOJ: == — | — ra — — >: ZA 20 = E aż a śm aa, ŚNIE 
DIGSDSOAPO > 18] 833930] 43| 478110] — — — | — 30| 355820] — — — — — — — — 
Trzebinia . 395] 5226670| 395 52206701: —— — — — — —— — — — — — — — — 
S. A. Ujhely 31 433680| 28] 389380| — | — RE | — 3 44300| — — — — — —— | — | | — 

Suma . ssa 17912920 0 sroros 238] 3528220 209 3971710 76 995840 o 275680| 1 11440| 74 osz lo 241750 

Ekspedycya kolejowa do rafineryi z Borysławia (Bahnexpedition an Raffinerien ab BOYSAWWA A ou BZ 17912920 kg. 
$ > Ą, A ,„, Drobobycza ; A; Ś PEATONODYCZ ON 0847530 , 

i topy opałowej — (Fleizól-Bahnexpedition) O az lta EO NN Zz Ć 163350 „ - Kr. Związek prod odtłoczył ze zbiorników w Modryczu do Odbenzyniarni państw. w DIONADYCZONN ZZ MEN ZE 
(Produzentenverband hat abgepipt von Erdreserv. in Modrycz an die K. k. Entbenzinierungsanst. in BIONODYCZ R 08 8149026 ,, 
Akc. Tow. Galicya odtłoczyło do rafineryi w Drohobyczu. (A. G. Galicia hat abgepipt an die Raffinerie in Drohobycz) ; 
ropy borysławsko-tustanowickiej (Borysław-Tustanowice-Oel) SU ARDATA nad HA R URO, 6631328 Kg. 

„ Schodnickiej Nuno WODR aa R aż Ra zh « « 5903247 „7424575 kg 

Ogólna ekspedycya (Gesamtexpedition) . . . . , PADWA 99497401 kg. 
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| Nr. 14 
WIADOMOŚCI GSOBISTE. 

| Kierownictwo sekcyi przemysłowej w ministerstwie 
handlu objął po p. Brosche, radca dworu von Kreuzbruck. 

Minister dla Galicyi p. Władysław Długosz odznaczony 
' został orderem żelaznej korony pierwszej klasy. 

Kol. Wincenty Tołłoczko objął kierownictwo kepalń 
„Berthold, „,Łaurać, „Elzaś i. „Lilien” firmy „Joanna” 
w Tustanowicach. : 

Kol. Józef Marynowski objął kierownictwo kopalńi 
„Baron Hirsch* I. i II. w Borysławiu. | 

"Kol. Żyłowski objął kierownictwo kop. Scott © Buber 
w Perehińsku. 

WIADOMOŚCI RÓŻNE. 
Mobilizacya w Rumunii. Z powodu akcyi wojennej 

w Rumunii i powołania do czynnej służby rezerwistów ucier- 
piała znacznie eksploatacya ropy. W wielu wypadkach ruch 
wiertniczy został zupełnie wstrzymany. Do pompowania 
używa się starszych ludzi i małoletnich robotników. Eksport 
ropy i produktów naftowych został wstrzymany. Z powodu 
powołania pod broń redaktorów i zecerów, czasopisma nai- 
towe zmniejszyły znacznie swą objętość. 

Niebezpieczeństwo zawodnienia. Jesteśmy proszeni 
przez ludzi interesowanych w terenach naftowych w Brucho- 
wicach (koło Schodnicy) o poruszenie sprawy niebezpie- 
czeństwa zawodnienia tego terenu wskutek rzekomego nie- 
zamknięcia wody w przeprowadzanym tamże obecnie 
pierwszem wierceniu. Według naszych informacyi miano 
w tym szybie przewiercić górną wodę w czerwonych iłach 
i puścić ją w zwiercane obecnie piaskowce. Znając energię 
i stanowczość naszego Urzędu górniczego w sprawach 
zamknięcia wody, nie wątpimy, że pod okiem naszego 
Urzędu górniczego, interesowani mogą być pewni bezpie- 
czeństwa swoich terenów. 

Gazolina z gazu. Prairie Co. poczyniła niedawno próby 
z gazem ze 140 szybów naftowych i wypośrodkowała, że z 1000 
stóp kub. gazu można skondenzować przeciętnie 9 galonów ga- 
zoliny. Wszystkie powyższe szyby leżą w Mid-Continent, gdzie 
obecnie ma zostać urządzona kondenzacya gazoliny na wielką 
skalę. Jedna z fabryk maszyn do wytwarzania gazoliny ma za” 
zamiar urządzać kompletne gazoliniarnie i wydzierzawiać je. 
Sama tylko Henderson Co., wytwarza dziennie 120 galonów ga- 
zoliny z 600.000 stóp kub. gazu. (Bohrtechniker.) 

Dywidendy za rok 1912/13. Tow. Akc. dla przem. naft. 
Steaua Romana 'wypłaci prawdopodobnie za rok ubiegły 9'/,- 
ową dywidendę. 

Austryackie Towarzystwo akcyjne dla przem. naitow. 
(Opiag) wypłaciło za ubiegły rok 4007, dywidendy. Dywidenda 
tegoroczna jest z powodu licznych inwestycyi o 107/, niższa 
niż w roku poprzednim. 

Galicyjskie Karpackie Akc. Tow. naft. wypłaci za rok 
ubiegły 10'%/,70wą dywidendę. 

Galicyjskie górniczo-naftowe Akc. Tow. uchwaliło wy- 
płatę 10%/,-wej dywidendy. 

Towarzystwo Akc. dla przemysłu oleju skalnego w Bu- 
dapeszcie płaci 10%/,7wą dywidendę. 

. _ Pótroles de Boryslaw w Antwerpii wypłaca tytułem dy- 
widendy 5 fr. od akcyi. 

Tow. Akc. „Schodnica* wypłaciło 50/,-wą dywidendę. 

"Tow. Akc. dla przem. oleju skalnego przedtem D. Fanto 
SX Ska uchwaliło wypłatę 6'/,-0wej dy widendy. 

ROPA. 325 | 

PERSONALNACHRICHTEN. 
Zum Nachfolger des H. Sektionschefs Dr. Brosche, 

wurde Herr Hofrat Ritter von Kreuzbruck bestellt. 
Minister fiir Galizien Herr Ladislaus Ritter von Dlugosz 

wturde durch die Verleihung des eisernen Kronenordens 
erster Klasse ausgezeichnet. 

Herr W. Tołłoczko hat die Betriebsleitung der Gruben 
„Berthold”, Laura”, „Elsa* et „Lilien* der Firma „Joanna 
in Tustanowice iibernommen. 

Herr J. Marynowski hat die Betriebsleitung der Grube 
„Baron Hirsch" 1. et IL. in Borysław iibernommen. | 

Herr Żyłowski hat die Betriebsleitung der Gruben 
Scott et Buber in Perehińsko iibernommen. 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 
Mobilisation in Rumadnien. Wegen der Kriegsaktion 

Ruminiens und der Einberufung der Reservisten, mussten 
wegen Arbeitermangel viele Bohrbetriebe eingestellt werden. 
Zum Pumpbetriebe werden Minderjdhrige und alte Leute ver- 
wendet, Der Export von Rohól und Rohólprodukten wurde ein- 
gestellt. Zufolge der Einberuiung der Redakteure und Setzer, 
erscheinen die rumadnischen Petroleumzeitschriften in redu- 
zierter Redaktion. 

Gefahr einer Verwisserung. Von den in den Brucho- 
wice (bei Schodnica) Petroleumterrains interessierten Kreisen 
werden wir ersucht die Terrainbesitzer auf die bevorstehende 
Móglichkeit der Verwdsserung dieses Terrains wegen der 
nicht erfolgten Wasserabsperrung in der dort gefiihrten ersten 
Rohólbohrung aufmerksam zu machen. Unseren Invormationen 
zufolge, soll das Wasser im roten Ton nicht abgesperrt, 
sondern in die gegenwartig gebohrten Sandsteine geleitet 
gewesen sein. Indem wir jedoch die Energie und die Ent- 
schlossenheit des Vorgehens unserer Bergbehórde in dhn- 
lichen Fallen kennen, glauben wir die Interessierten versichern 
zu kónnen, dass ihrem Besitze unter dem Auge unseres Berg- 
amtes keine Gefahr droht. 

Gasolin aus Erdgas. Die Prairie Co. hat jiingst mit 
dem Gase aus 140 Oelbrunnen Versuche angestellt und er- 
mittelt, dass sich aus 1000 Kubikfuss Gas in Durchschnitt 
iiber 9 Gallonen Gasolin kondensieren lassen. Alle diese 
Oelbrunnen liegen in den Mid-Continental-Feldern, woselbst 
man nunmehr die Gasolinkondensierung im gróssten Stile 
einrichten will. Eine Fabrik fiir Gasolinanlagen richtet ihr 
Geschift darauf ein, solche Anlagen auf Pacht auszuleihen. 
Die Henderson Co. hat allein tiglich 1200 Gallonen Gasolin 
aus 600.000 Kubikfuss Gas gewonnen. (Bohrtechniker). 

Dividenden pro 1912/18. A. G. Fiir Petroleumind. Steaua 
Romana, wird wahrscheinlich eine 9/,-ige Dividende zur Ver- 
teilung bringen. 

Oesterr. Petr. Ind. A. G. (Opiag) hat eine Dividende 
von 400/, an die Gesellschafter verteili. Zutiolge .grosser Inve- 
stitionen war die Dividende 109/, kleiner als im Vorjahre. 

Galizische Karpathen A. G. wird fiir das abgelaufene 
Geschaftsjahr eine 10%/,ige Dividende zur Auszahlung bringen. 

Galizische Naphta-Bergbau A. G. hat die Ausschiitt 
einer Dividende von 107/, beschlossen. RE 

Aktien-Ges. fiir Mineralól-Industrie in Budapest verteil 100/, Dividende. pest verteilt 

Pćtroles de Borysław in Antwerpen verteilen eine Divi- 
dende von 5 Frs. per Aktie. | 

A. G. „Schodnica* hat eine Divid: von 50/, ausgezahIt. 
„A. G. fix Mineralólindustrie vorm. David Fanto 8 Co. 

hat die Auszahlung einer 6'/, Dividende beschlossen. 
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Geschiiftskreis: Kommerzielles u. Technisches 
Bureau fur Naphta u. Montan-Angelegenheiten. 
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KRONIKA RUCHU. 
Z notatek naszego biura statystycznego. 

10/7. 
Szyb „Irma* (dawniej Karpaty) w Borysławiu, który na- 

była Spółka „Naftusia* i na nowo zmontowała, spalił się wczoraj 
wieczór. Szyb ten był już w zupełności zmontowany, jednak nie 
podjęto w nim jeszcze ruchu. Przyczyna pożaru nieznana. 

Szyb Premiera „Elsie* w Jasienicy ma obecnie 1190 m. 
głębokości, zarurowany jest-6* rurami do 1188.32 m: i wierci się. 

Szyb „Monte Carlo* w Mraźnicy. Otwór tego szybu ma 
1090 m. głębokości, zaturowany ©" rurami, wierci się w pia- 
skowcu i ma gazy i ślady ropne. 

LI/r. 

Nowy szyb w Tustanowicach. Tow. Premier rozpoczęło 
montowanie szybu Nr. XIV. pod nazwą „Aleksy*. 

Szyb „Joanna II* (Vereinigte) w Tustanowicach. Tutaj 
rozpoczęto zapuszczać nową turę rur 5" do tłokowania. 

Szyb „Barbara II* w Borysławiu ma 1303 m. głębokości, 
zarurowany 4 rurami, produkuje za tłokiem I/, cyst. dziennie. 

Szyb „Barbara III* w Borysławiu ma 1118 m. głębokości, 
zarurowany jest 6” rurami i wierci się. 

12/7. 
Szyb „Nafta Nr. VI* w Tustanowicach. Tutaj nie tłokuje 

się z powodu instrumentacyi za pozostałym w otworze tłokiem 
i dlatego nie wykazuje się żadnej produkcyi. 

Szyb „Silva Plana* w Borysławiu. Tutaj po pogłębieniu 
otworu podniosła się produkcya na 11/, cyst. dziennie. 

Szyb „Phónix Ill* w Tustanowicach. Tutał podjęto ruch 
z początkiem b. m. i rozszerza się otwór celem dopuszczenia 
do spodu 5* rur, któremi ma się zamknąć wodę. Głębokość 
otworu wynosi 1324.80 m. 

14/7. 
Szyb „Nafta VI* w Tustanowicach. Tutaj wyciągnięto już 

pozostały w otworze tłok i jeszcze wczoraj zaczęto tłokować, 
uzyskując w kilku godzinach 3 cyst. ropy. | 

. Szyb „Liliom lI* w Tustanowicach: Dzisiejsza produkcya 
tego szybu wynosi tylko 7 cyst. z powodu przerwy w tłokowaniu:. 

Szyb „Beskid* w Borysławiu. Tutaj wyrobiono zasyp do 
spodu, poczem podniosła się produkcya na 11/—2 cyst. dziennie. 

Szyb „Sedno* w Popielach dostał w głębokości 1096 m. 
b. piękne ślady ropne i gazy. | | 

15/7. 
. Karpacki szyb „Las VII* w Tustanowicach. Z powodu 

przerwy w tłokowaniu wynosi dzisiejsza produkcya tego szybu | 
tylko 7 cyst. : ; 

Szyb „Beskid* w Borysławiu. Tutaj nie tłokuje się dzisiaj 
z powodu przerwy w ruchu. 

Szyb „Jubileum* w Tustanowicach. Tutaj wyciąga się 
6" rury i będzie się zapuszczać 5' rury do tłokowania. Szyb ma 
1402 m. głębokości. 

Kopalnię „Br. Hirsch li Ilć w Borysławiu nabyła firma Dr. Backenroth % Garfunkel. 

16/7. 
Pożar szybów. Szyby „Krakus* w Borysławiu i „Buko- 

wice XXII* w Tustanowicach spaliły się dziś popołudniu z po- 
wodu uderzenia pioruna. | 

Szyb „Feuerstein IV* w Tustanowicach. Tutaj rozpoczęto 
wczoraj wyrabiać zasyp, wobec czego na razie nie ma produkcyi. 

Szyb „Br. Popper II* w Tustanowicach, Tutaj zapuszczono 
już nową turę 4" rur i wczoraj rozpoczęto tłokowanie, 

17/7. 

- Szyb „Nafta VI* w Tustanowicach. Tutaj wyrabiano zasyp 
a tylko przez 1' szychtę tłokowano i dlatego wykazano tylko 
3 cyst. produkcyi. 

Nowy szyb w Tustanowicach. „Carpathian* rozpoczyna 
w najbliższych dniach montowanie szybu „Długosz Łaszcz III*. 

_ Szyb Fanto „Jiiger-Rogawski* w Borysławiu zastano- 
wiony. od szeregu lat, będzie się na nowo montować, celem 
podjęcia w nim ruchu. 

Nr. ją | 

BETRIEBSCHRONIK. 
Aus den Notizen unseres statistischen Biiros. 

10/7. 
Schacht „Irma* (friiher Karpath) in Borysław, welcher von 

der Gesellschaft „Naftusia* erworben und neumontiert wurde, 
ist gestern abends abgebrannt. Der Schacht war vollstindig. mon- 
tiert, jedoch der Betrieb noch nicht auigenommen. Die Ursache 
des Brandes unbekannt. | 

Premierschacht „Elsie* in Jasienica ist gegenwirtig 
1690 m. tief, mit 6" Róhren bis 1188.32 m. verrohrt und wird 
gebohrt. | | | 

Schacht „Monte Carlo* in Mraźnica. Hier ist das Bohr- 
loch 1090 m. tief, mit 6" Róhren verrohrt und wird im Sandstein 
gebohrt. Es treten Gase und Oelspuren zutage. 

11/7. 
Neuer Schacht in Tustanowice. Premier Petr. Ges. hat 

mit der Montage des Schachtes Nr. XIV. namens „Alexi* be- 
gonnen. 

Schacht „Joanna |II* der Vereinigten in Tustanowice. 
Hier wird eine neue 5" Rohrentour zwecks Kolbens eingelassen. 

Schacht „Barbara II* in Borysław ist 1303 m. tief, mit 
Ę Paa verrohrt und produziert mittels Kolbens zka o. SZ1Sh 
dglich. 

Schacht „Barbara II* in Borysław ist 1118 m. tief, mit 
6' Róhren verrohrt und wird gebohrt. 

12/7. 
Schacht „Naphta Nr. VI* in Tustanowice. Hićr wegen 

Instrumentation nach dem, im Bohrloche zuriickgebliebenen Kol- 
ben, wird nicht gekolbt und deshalb ist auch keine Produktion 
vorhanden. 

Schacht „Silva Plana* in Borysław. Nachdem hier das 
Bohiloch etwas vertieft wurde, ist die Produktion auf 11/, Zist. 
tiglich gestiegen. 

Schacht „Phónix II* in Tustanowice. Hier wurde anfangs 
d. M. der Betrieb wieder auigenommen und wird das Bohrloch, 
welches 1324.8 m. tief ist, nachgebohrt zwecks Nachlassung der 
5 Róhren, die das Wasser absperren sollen. 

14/7. . 
_Schacht „Naphta VI* in Tustanowice. Hier hat man den 

im Bohrloche zuriickgebliebenen Kolben herausgezogen und 
schon gestern einige Stunden gekolbt. Die gestrige Produktion 
betrigt 3 Zist. | 

Schacht „Liliom II* in Tustanowice. Infolge einer Unter- 
brechung im Kolben, betrigt die heutige Produktion dieses 
Schachtes nur 7 Zist. 

Schacht „Beskid* in Borysław. Hier wurde det Nachfall 
bis zur Sohle ausgearbeitet, wonach die Produktion ani 11/—2 
Zist. tiglich gestiegen ist. 

Schacht „Sedno* in Popiele erhielt in der Tiefe von 
1096 m. sehr schóne Gase und Oelspur=n. 

15/7. 
Karpathschacht „Wald VII* in Tustanowice. Infolge einer 

Unterbrechung im Kolben betrigt die heutige Produktion dieses 
Schachtes nur 7 Zist. 

Schacht „Beskid* in Borysław. Hier wird heute infolge 
einer Betriebsstórung nicht gekolbt. | 

Schacht „Jubilium* in Tustanowice. Hier werden 6" Róhren 
herausgezogen und 5" Róhren zwecks Kolbens eingelassen. Der 
Schacht ist 1402 m. tief. 

Grube „Br. Hirsch I u. II* in Borysław wurde von der 
Firma Dr. Backenroth % Garfunkel erwórben. 

16/7. 
Schachtbrand: Schichte „Krakus* in Borysław und 

„Biskowice XXII* in Tustanowice sind heute nachmittag, infolge 
des Blitzschlages abgebrannt. 

Schacht „Feuerstein IV* in Tustanowice. Hier hat man 
gestern den Nachfall auszuarbeiten begonnen, weshalb keine 
Produktion vorhanden. > 

Schacht „Br. Popper II* in Tustanowice. -Hier: hat man 
eine neue 4" Róhrentóur eingelassen und gestern mit+dem-Kolben begonnen. 

IWZE 

Schacht „Naphta VI* in Tustanowice. Hier wurde gestern 
Nachfall atsgearbeitet und nur 1 Schicht gekolbt und deshalb 
ist die Produktion mit 3 Zist. AUSSOWICSEM=N 

o 
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18/7. 

Szyby „Długosz* i Władysław II4 w Tustanowicach. 
W obu tych szybach rozpoczęto pogłębianie otworu i z tego 
powodu nie. mają produkcyi. 

Szyb „Montefiore Ill* w Borysławiu. Tutaj zaprzestano 
tłokować i rozpoczęto gruszkować 7' rury. 

Szyb „Alfred* w Tustanowicach. Po skończonej . instru- 
mentacyji, która trwała kilka dni, rozpoczęto wczoraj tłokować 
i uzyskano 4 cyst. produkcyi. 

10/7. 

Szyb „Galicyi* Nr. XXVI w Borysławiu. Tutaj buduje się 
nową wieżę, wobec czego nie ma produkcyi. 

Szyb „Beskid* w Borysławiu. Po czterodniowej przerwie, 
dzisiaj rozpoczęto tu znowu tłokowanie. Produkcyę dzienną 
ocenia się na 1 cyst. — Dzisiaj rozpoczęto również montowanie 
haspla na tej kopalni. | 

Szyb „na Ścigalskim* w Borysławiu (B. Suchestow) ma 
obecnie 1335 m. głębokości, 5” rury, wierci się. w piaskowcu 
i ma dosyć silne gazy. 

ŻE p 

| W szybie „Feuerstein IV'* w Tustanowicach dotychczas 
nie wyrobiono jeszcze zasypu i dlatego nie tłokuje się. 

Szyb „Tsuschima'* w Tustanowicach. Tutaj obecnie nie: 
tłokuje się, gdyż przedsięwzięto instrumentacyg, celem urucho- 
mienia chwyconych rur. 

Szyb „Liliom II'* w Tustanowicach z powodu parogo- | 
dzinnej przerwy w tłokowaniu wykazano Z produkcyą / cyst. 

zr W szybie „Br. Popper I* w Tustanowicach nie ma pro- 
dukcyi z powodu wyrabiania zasypu. | 

22/7. 
Szyb „Henryk I* w Tustanowicach. W szybie tym, który 

ma 1766 m. głębokości i' zarurowany jest 4" rurami, wyrabiano 
w ostatnich dniach silną kurzawkę i jakkolwiek nie usunięto jej 
jeszcze w Zzupełnosci, przyszły dzisiaj bardzo silne wybuchy. 
Produkcyę tę oceniają ńa około 3 cyst. 

Szyb „Feuerstein IV* w Tustanowicach. Tutaj rozpo- 
częto już napowrót tłokowanie i uzyskano 6'/, cyst. produkcyi. 

23/1, 

Szyb „Henryk I* w lustanowicach. Tutaj wyrabia się 
w dalszym ciągu kurzawkę. Dzisiaj przyszedł tylko 1 mniej- 
szy wybuch. > Szyb „Renata”* w -Tustanowicach 1355,60 m. głęboki 
zarurowany 6" rurami do gł. 1380.45 tłokuje się z wynikiem 
3/, cyst. dziennie. : c 

W szybie „Oil Star" w Borysławiu zapuszcza się turę 
6' rur, wobec czego na razie nie ma produkcyi. 

W szybie „Faust* w Tustanowicach, 1325 m. głębokim, 
zarurowanym 6" rurami, tłokuje SIĘ od wczoraj z wynikiem 
1/, cyst. dziennie. 

"24/7. 
Szyb „Wiktor l.* w Tustanowicach. Tutaj rozpoczęto 

wczoraj tłokować i uzyskano w 24 godzinach l cyst. pro- 
dukcyi. i 

ma 111.50 m. głębokości, zarurowany 12 rurami do 110.29 m. 
wierci się w iłołupkach. © AR | ej Szyb „Monte Carto fw Mrażnicy ma. EL0Z "M. głę- 

bokaści, zarurowany 6' rurami, wierci się W piaskowcu 
z łupkami i ma wybitne ślady ropne. Szyb „Monte Carlo II" 
montuje się. i 

25/7. 
Szyb „Emanuel* w Tustanowicach instrumentuje się 

i dlatego niema produkcył. pah 
W szybie „Kazimierz IIŃ w Borysławiu zapuszcza się 

obecnie nową turę 5' rur. | 
> W szybie „Oil Star" w Borysławiu zapuszczOno już 

6' rury i dziś jeszcze rozpocznie się tłokowanie. . 
Szyb „Etna* w Borysławiu ma 649 m. głębokości, za- 

rurowany jest 9" rurami do 646 m. i wierci się w brunatnym 
iłołupku. ; : 

- W szybie „Złotka”* w Tustanowicach czasowo zasta- 
nowiono. ruch... s ODRZ RNSM SRZYCOCE 

W szybie „Długosz* w Tustanowicach pogłębia się 
otwór, wobec czego nie ma produkcyi. 

Szyb „Henryk* w Borysławiu (Dr. Goldhammer i Ska) 

Neuer Schacht in Tustanowice. „Carpathian* beginnt in 
nichsten Tagen mit der Montage des Schachtes „Długosz 
Kaszczzdin 

Fantoschacht „Jiiger-Rogawski* in Borysław. Dieser. 
seit Jahren eingestellte Schacht wird neumontiert zwecks Wie- 
deraufnahme des Betriebes. 

18/7. 

Schichte „Długosz* und „Władysław II* in Tustano- 
wice. ln diesen beiden Schadchten wird das Bohrloch vertielt, 
weshalb keine Produktion vorhanden. 

Schacht „Montefiore III* in Borysław. Hier werden die 
7' Róhren gebirnt und deshalb hat .man das Kolben unterbrochen. 

Schacht „Alfred”* in Tustanowice. Nach beendeter Instru- 
mentation, welche einige Tage dauerte, hat man hier gestem 
zu kolben begonnen und eine Produktion von 4 Zist. erzielt. 

19/7. 

Galiciaschacht Nr. XXVI in Borysław. Hier wird ein 
neuer Bohrturm gebaut, weshalb keine Produktion vorhanden. 

Schacht „Beskid* in Borysław. Nach viertitiger Unter- 
brechung, hat man hier heute wieder zu kolben begonnen. Die 
Produktion wird auf 1 Zist. tiglich geschadtzt. Man hat auch 
schon mit der Montace einer Haspel angeiangen. 

Schacht „na Ścigalskim* in Borysław (B. Suchestow) 
ist gegenwirtig 1335 m. tief, mit 5' Róhren verrohrt, wird im 
Sandstein gebohrt und hat ziemlich starke Gase. 

ŻA 
Im Schachte „Feuerstein IV'* in Tustanowice ist der 

Nachfall bis nun nicht ausgearbeitet, weshalb nicht gekolbt wird. 
Schacht „Tsuschima” in Tustanowice. Hier wird nicht 

gekolbt, weil man eine Instrumentation, um die gepackten Rohre 
beweglich zu machen —- vorgenomumnen hat. 

Schacht „Liliom II** in Tustanowice ist heute mit einer 
Produktion von 7 Zist. ausgewiesen, weil eine mehrstiindige 
Unterbrechung im Kolben eingetreten ist. | 

Im Schachte ,„„Bar. Popper |** wird der Nachfall ausge- 
arbeitet, weshalb keine Produktion vorhanden. 

22)7. 
Schacht „„Henryk I* in Tustanowice. In diesem Schachte, . 

welcher 1766 m. tief ist und mit 4” Róhren verrohrt, wurde in 
letzten Tagen starker Auftrieb ausgearbeitet und wenn auch 

"dieser bis zur Sohle noch nicht beseitigt ist, sind heute Self ' 
starke Ausbriiche gekommen, welche eine Produktion von zka 
3 Zist. ergaben. | 

Schacht „Feuerstein IV'* in Tustanowice. Hier wurde 
e zu kolben begonnen und eine Produktion von 61/ Zist. 
erzielt. | 

2a" 
Schacht „Henryk I* in Tustanowice. Hier wird der Auf- 

trieb weiter ausgearbeitet, Heute nur 1 kleiner Ausbruch ge- 
kommen. 

Schacht „Renata* in Tusłanowice 1355.60 m. tief, mit 
6" Róhren bis 1336.45 verrohrt wird gekolbt mit Resultat von 
3/, Zist. taglich. 

Im Schachte „Oil Star" in Borysław wird eine neue 
6' Róhrehtour eingelassen, weshalb keine Produktion vor- 
handen ist. 
, Im Schachte „Faust* in Tustanowice, welcher 1525 m. 

tief und mit 6" Róhren verrohrt ist, wird seit gestern gekolbt. 
Die Produktion betrdgt 1/, Zist. tiglich. 

24/7. 

Schacht „Viktor. in Tustanowice. Hier wurde gestern 
zu kolben begonnen und in 24 Stunden eine Produktion von 
1 Zist. erzielt. | 

"Im Schachte „Długosz* in Tustanowice wird das Bohr- 
loch vertieft, daher keine Produktion. i | 

Schacht „Henryk* in Borysław (Dr. Goldhammer et Co.). 
ist 111.80 m. tief mit 12' Róhren bis 110.29 m. verrohrt und 
wird im Schieferton gebohrt. Bk 

_Schacht „Monte Carlo I* in Mraźnica ist ITO2: m. uel, 
mit 6" Róhren verrohrt, wird im Sandstein mit Schiefer ge- 
bohrt und weist bedeutende Oelspuren auf. Schacht „Monte 

Carlo II* wird montiert. 
25/7. 

'Schacht „Emanuel* in Tustanowice wird: instrumentiert, 
deshalb keine Produklion. | 

Im Schachte „Kazimierz II* in Borysław werden ge- 
genwirtig neue 5" Róhren eingelassen. BD. | 



ROPA Ne [4 | 

Szyb „Oil Star'* w Borysławiu. Tutaj z powodu wy- 
rabiania zasypu dopiero dziś w południe rozpoczęto tłokować 
i w pierwszych 11/, godz, uzyskano 1'/, cyst. ropy. Ponieważ 
jednak później nastąpiły przerwy w tłokowaniu, nie można 
produkcyi nawet w przybliżeniu określić. 

W szybie „Henryk I* w Tustanowicach przyszedł dzi- 
siaj znowu bardzo silny wybuch, który trwał przez 15 minut. 
Wybuch ten był tak silny, że zerwał deski z korony wieży. 

28/7. 

Szyb „Sedno w Popielach (Schodnica, Montan et 
Zieleniewski) ma 1114 m. głębokości, zarurowany 6" rurami. 
Dzisiaj przedsięwzięte próbne tłokowanie wydało 1/,. "CySf. 

W szybie „Wiara* w Borysławiu, który ma 1042 m. 
głębokości 5" średn. rur, przedwczoraj osiągnęło zapomocą 
tłokowania 4000 kg. ropy. Dziś nie tłokuje się z powodu 
naprawy haspla. 

Szyby „Liliom* I. i IL. w Tustanowicach. Z powodu 
braku pary do tłokowania produkcya tych szybów wynosi 
tylko 4!/, cyst. 

29/7. 
Szyb „Sedno' w Popielach na razie nie tłokuje się 

więcej tylko- pogłębia się. 

Szyb „Bukowice XII'* w Tustanowicach odbudowano 
już po pożarze i od wczoraj tłokuje się. Produkcya wynosi 
3 cyst. 

Szyb „Krakus'** w Borysławiu, który spalił się w tym 
samym dniu, jest już także w zupełności zmontowany i dzi- 
siaj ma być podjęty ruch. 

Szyb „Oil Star w Borysławiu tłokowano wczoraj 
tylko w dzień z wynikiem niespełna 2 cyst, w nocy zaś 
pogłębiano otwór. Dziś również wierci się i tłokuje. Głębo- 
kość 1205.60 m. 

Im Schachte „Oil Star* jn Borysław hat man die 6” 
Róhren schon eingelassen und noch heute wird man mit dem Kolben beginnen. 

Schacht „Etna* in Borysław ist 649 m. tief, mit 9” Róh- 
ren bis 646 m. verrohrt und wird im braunen Schieferton 
gebohrt. 

Schacht „Złotka” in Tustanowice wurde vorldufig ein- 
gestelit, 

26/7. 
Schacht „Oil Star* in Borysław. Hier hat man heute 

mittags zu kolben begonnen und in ersten 11/, Stunden ein 
Quantum von 1!/, Zist. gewonnen. Spater jedoch sind Unter- 
brechungen im Kolben eingetreten und deshalb kann man die 
Produktion auch annihernd nicht angeben. 

Schacht „Henryk I* in Tustanowice hat heute wiederum 
einen sehr starken Ausbruch bekommen, der 15 Minuten 
dauerte. Dieser Ausbruch war so stark, dass die Bretter von 
der Krone des Bohrturmes weggeschleudert wurden. 

28/T. 
Schacht „Sedno* in Popiele (Schodnica, Montan et 

Zieleniewski) ist 1114 m. tief und mit 6" Róhren verrohrt. 
Heutiges Probekolben in diesem Schacht hat zka 1/4 Zist. Rohól ergeben. 

Im Schachte „Wiara* in Borysław, welcher 1042 m. 
tief, mit 5" Rohren verrohrt ist, hat man vorgestern gekolbt 
und 4000 Kg. Rohól gewonnen. Heute wegen Haspelreparatur 
wird nicht gekolbt. 

Schaclite „kiliom% T u. IN in Tustanowice. Wegen 
Dampfmangel betrigt die Produktion dieser Schdchte nur 
41/, Zist. | 

29/7. 
Schacht „Sedno in Popiele wird vorliufig nicht mehr 

gekolbt, sondern weiter gebohrt. 
Schacht ,„Bukowice XII.* in Tustanowice ist schon 

nach dem Brande neumontiert und seit gestern gekolbt. Die 
Produktion betrigt 3 Zist. 

Schacht „„Krakus'* in Borysław, welcher an demselben 
Tage abgebrannt ist, wurde auch neumontiert und heute soll 
der Betrieb wiederaufgenommen werden. 

Schacht „Oil Star* in Borysław. Hier wurde gestern 
nur bei Tag gekolbt mit Resultat von ungefdhr 2 Zist. und 
nachts wurde gebohrt. Heute wird ebenso gebohrt und ge- 
kolbt Tiefe 1205.60 m. | 

———— Na 

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

yprawozdanie z Walnego Zgromadzenia członków 
ZE W. 

Dnia 10. b. m. odbył się dalszy ciąg odroczonego Walnego 
Zgromadzenia Z. T. W. z następującym porządkiem dziennym: 

1. Sprawozdanie komisyi rewizyjnej; 
2. Wnioski i interpelacye. 

Zgromadzeniu przewodniczył kol. Dunka de Sajo komisya 
rewizyjna zdała sprawozdanie z przeprowadzonego szkontrum 
ksiąg, które znalazła w porządku i postanowiła wniosek udzie- 
lenia ustępującemu Wydziałowi absolutoryum. Wniosek jedno- 
głośnie uchwalono. Na tem przewodniczący zamknął Walne 
Zgromadzenie. 

TRESC. 
Wiercenie rządu austryackiego. — Inż. Władysław Szajnok. 

Gaz ziemny w Ameryce. — Ustawodawstwo naftowe w Austryi. 
— Aparat wiertniczy „Petit*. -—— Ruch wiertniczy. — Wykaz 
przetłoczonej ropy w czerwcu 1913. — Ekspedycya ropy do ra- 
fineryi w czerwcu 1913. — Wiadomości różne. —- Wiadomości 
osobiste. — Kronika ruchu. — Zawiadomienia Wydziału Związku 
techników wiertniczych w Borysławiu. 

INFHALT. 
Die Bohraktion des ósterr. Staates. — Ing. Władysław 

Szajnok. Erdgas in Amerika. — Die Naphtagesetzgebung in 
Oesterreich. — Der Bohrapparat „Pełitó. — Die Bohrtatigkeit. 
— Produktion im Juni 1913, — Rohól-Expedition an Raffinerien 
im Juni 1913. — Verschiedene Nachrichten. — Personalnach- 
richten. — Betriebschronik. — Vereinsnachrichten. 

94a M A M0 LR R AO GR (R R. 0 Sh R. 200 GA CA SB GRE 
WARSZTATY MECHANICZNE 

|. Gr. Dudziak i Cz. Nermon B 
Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152, b 

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

SPECYALNOŚĆ : toczenie gwintów u dowolnie długich rur, ob- ciążników i sztangę ratunkowych.” :) 2: :-302-0/20980 20 363 34% 

WYPOŻYCZALNIA narzędzi ratunkowych, gruszek, koron, raków itp. b 
WYKONUJE i utrzymuje na składzie gotowe części składowe 
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OSTROWSKI 8 CUDEK 
dom handlowy dla interesów naitowych 

WE LWOWIE, Słowackiego 16 

przeprowadza wszelkie interesa w zakres 
przemysłu naftowego wchodzące, 

Adres telegr. Cudek, Lwów. — Telef. Nr. 905. 
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BRACIA SPITZMANN 
przedtem MAREK SEEMANN 

ATELLLLLLILILL. DROHOBYCZ TTOUOLLLLL II. 

FILIE: w BORYSŁAWIU | TUSTANOWICACH 
POLECAJĄ 

swe składy bogato zaopatrzone w artykuły żelazne, techniczne i elektro- 
łechniczne dla wszelkich gałęzi przemysłu, tudzież przybory dla przemysłu 
ter e) 1-1 1-: naltowego i głębokich wierceń. 1-00 1210 1-10 171 

JAKO SPECYALNOŚCĆ POLECAJĄ: 

1. żelazo na żerdzi wiertnicze AUSTRYACKIEGO 
ALPIŃSKIEGO TOW. GÓRNICZEGO. 

2. kompletne urządzenia rafineryi i kotły lokomobi- 
lowe, tudzież innych systemów z fabryk tow. akc. 
nut żelaza ZOEPTAU i STEFANAU. 

warzystwa akcyjnego przedtem Berghcim Xx Mac 

Garvey. 
5. armatury i suwaki dla pary i wody firmy HIL- 

PERT we Wiedniu. 
6. pompy parowe firmy TANGYES Ltd. CORNWALL 

WORKS BIRMINGHAM. 
7. liny druciane fabryk tow. akc. SZEGED. 
8. motory ropne, gazowe i benzynowe najnowszych 

systemów. | 
9. dynamomaszyny i przybory elektryczne etc. etc. 

3. maszyny do głębokich wierceń i wyciągowe hasple 
firmy EMIL TWERDY. 

4. narzędzia wiertnicze, żórawie i części składowe 
maszyn Galicyjskiego Karpackiego naftowego To- 

+ *+* +++ +* 

GEBRUEDER SPITZMANN 
vormals MARCUS SEEMANN 

SPFTLTLOLULLLLIL DROHOBYCZ SPTTLLOLLLULLLI. 

FILIALEN: in BORYSŁAW und TUSTANOWICE 
EMPFEHLEN 

ihre sehr reichhaltig assortierten Lager in Eisen- technischen und elektro- 
technischen Bedarfsartikeln fiir simtliche Industriezweige, ferner Maschinen 
—; und Spezialititen fiir die Petroleumindustrie und Tiefbohrungen. "= 

ALS SPEZIALITAT EMPFEHLEN SIE: 
5. Armaturen und Schieber fiir Wasser und Dampf 

der Armaturenfabrik HILPERT in Wien. 
6. Dampipumpen der Firma TANGYES Ltd. CORN- 

WALL WORKS BIRMINGHAM. 
7. Drahtseile der SZEGEDINER HANFSPINNEREI 

A. G. 
8. Oel-, Gas- und Benzinmotore neuester Systeme. 

1 Fisen fiir Bohrstangen der OESTERR. ALPINEN- 
MONTAN GES. 

2. Kompl. Raffinerieeinrichitungen und Lokomobil- 
kessel sowie alle anderen Kesselsysteme von den 
Fabriken der Eisenhiitten A. G. ZOEPTAU und 
STEFANAU. 

3. Maschinen fiir Tiefbohrungen und Haspelanlagen 
der Firma EMIL TWERDY. 

4. Bohrwerkzeuge, Bohrkrine und Maschinenbe- 
standteile der GALIZ. KARPATHEN PETROLEUM 
A. G. vorm. BERGHEIM $ MAC GARVEY. 

9. Dynamomaschinen und elektrotechnische Zube- 

40++++++* +++ * ++ 

hóre etc. etc. 



| (Skład maszyn i artykułów dla 
| Wszystkich gałęzi przemysłu 

GEIl 8 Erdheim, Drohobycz 
filie w Borysławiu i Tustanowicach. 

Kotły, maszyny, rury pompowe, gazowe, łączniki, wentyle, 
e 6 

| A LĄ injektory, manometry, wodoskazy, liny druciane, manilowe, 

narzędzia wiertnicze, pasy, smary, cegły i tuby korkowe do 
| okładania kotłów i rur. 

Wszelkie przybory do elektryki służące, jak: 
4 dynama, motory, lampy różnego gatunku, żarówki, woltmetry, 

ampermetry, druty elektryczne miniowane i zwykłe, etcaz 
% _ wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. 2 

KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE BEZPŁATNIE. === 

$OE0 PRPO 

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

oka Z ogr. por. w DROHOBYCZU. | SSS 
Ra r pz ułaadn ia pole | SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH || 

Utrzymuje na składach Eliasz Klinghoffer 

w BORYSŁAWI U, na WOL A NCE, | Filie w Borysławiu i Tustanowicach. 

w TUSTANOWICACH i w NADWÓRNEJ: Telefon Nr. 120. — K. Poczt. K. O. 
. RURY HERMETYCZNE POMPOWE, poleca : 

GAZOWE I w ODOCI Ą GOWE Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania szybowe, , 

spajane i bez szwu z walcowni rur łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny - , 

ALBERTA H AHNA w BOGUMINIE druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe ? 

i wszelkie połączenia do tychże maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

-: Kotły i maszyny z fabryki L. ZIELE. = kosztorysy na żądanie bezpłatnie, == 
NIEWSKI i Ska, Tow. Akc. w Krakowie. 

WO a akon ana aa RZ O R 

Pompy parowe firmy WEISE % MONSKI 6? 46) 46) 46) 463 46) 10) 40) (© 483 46 10) 40) 0) 463 (2 
aalecad SA 2 śl Ś JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. $ 
Dynamo-maszyny i urządzenia elektryczne Ś Skład wszelkich artykułów technicznych $ 

fabryki h kich zakładć SIEMENS $ "== — |. €leklroteskilicznych: «ca 5 
* "eoryki austryackich zakładów z l w BORYSŁAWU ul. WOLRNEGKA — —- qelefon M. 15 
X SCHUCKERT. 307 400 9 «3 „ Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ 
| : 8 i Ska we Wiedniu dla Galicyi i Bukowiny. Utrzymuje 8 Maszyny parowe do tychże oryginalne w w bogatym zapasie: Oliwy maszynowe icylindrowe, tłuszcz 

: 8 towott pasy z włosia wielbłądziego. Pakunki Wiktoria A) angielskie firmy FANGYES LTD. :H. w Grafitowe i Asbestowe. Pompy, narzędzia, armatury, puszki 
: i | 8 smarowe. Metal na panewki, blachy miedziane. Ś 

W Birmingham. o ona luj ay 0 OB BAN z w opecyalność pierścienie gumowe do RO | ś 
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