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Górnictwo Gtlicyi JAKO pole prcy. 
Napisał 

Dr. Maryan Rosenberg 
adwokat krajowy w Drohobyczu. 

(iórnictwo Galicyi a specyalnie największa jego 
gałąż t. j. górnictwo naftowe, otrzymało w ostatnich 
czasach dzięki swemu wzrostowi i inwestycyi zagra- 
nicznych kapitałów znamię międzynarodowe. Zwię- 

kszający się stale udział wielkich kapitałów angażo- 
wanych w tym przemyśle, musiał w celu usunięcia 
z drogi niewłaściwości połączonych z grynderstwami 
naftowemi, jakoteż w celu zabezpieczenia inicyatywie 
prywatnej odpowiedniego pola pracy, nasunąć myśl 
stworzenia banku górniczego dla Galicyi. Będzie 
przeto niewątpliwie w interesie odnośnych kół, jeżeli 
podamy w krótkim zarysie zakres pracy takiego banku. 

Oceniając pytanie, czy bank górniczy w Gali- 
cyi, znajdzie dostateczne pole pracy, uwieńczone 
odpowiednią rentownością, musimy wziąć pod roz- 
wagę najważniejszą okoliczność a mianowicie, czy 
Galicya posiada nadające się do odbudowy złoża 
kopalin, któreby zabezpieczyły takiej instytucyi akcyę 
zyskowną. 

Na to pytanie musimy odpowiedzieć twierdząco. 

i Wymienić tu należy choćby tylko potas, ropę 
1 węgiel. 

Der Berghuu Galiziens tls Betiitidunósteld. 
Dr. Marian Rosenberg 

Landes- u. Gerichts Advokat in Drohobycz. 

Dem galizischen Bergbau und speziell seiner 
gróssten Abzweigung, dem Naphta-Bergbau, ist in 
letzter Zeit, infolge seiner Ausbreitung und infolge 
des Engagements auslindischer Kapitalien, der inter- 
nationale Stempel auigeprigt worden. Die immer 
gróssere Betatigung des Grosskapitals an diesem 
Bergbaue, musste um die mit dem Bergbau-Griinder- - 
tum verbundeneń Ausartungen aus dem Wege zu 
schaffen, wie auch um der Initiative des Privatkapitals 
das richtige Arbeitsfeld zu sichern, auf den Gedan- 
ken der Griindung einer Bergbaubank fiir Galizien, 
bringen. Es wird daher dem lebhaften Interesse der 
betreffenden Kreise entsprechen, wenn hier in knap- 
pen Umrissen das Arbeitsfeld einer solchen Berg- 
baubank geschildert wird. 2a 

Bei Beurteilung der Frage, ob eine Bergbaubank 
in Galizien eiń von angemessener Rentabilitit gekrón- 
tes und geniigendes Arbeitsield findet, muss der 
wichtigste Umstand ins Augenmerk gezogen werden, 
ob Galizien abbauwiirdige Fossilienlager besitzt, die 
eine gewinnreiche Tatigkeit einem solchen Institute 
sichern kónnten. 

Diese Frage muss bejaht werden. | 
Es soll hier nur auf Kali, Rohól, und Kohle 

verwiesen werden. 
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Potas odkryto w wielu okręgach Galicyi a spe- 

cyalnie w Kałuszu w takich ilościach, że w celu 
eksploatacyi tych wielu złoży potasu, założono pod pa- 
tronatem Wydziału krajowego i Banku przemysło- 
wego osobne towarzystwo z kilkumilionowym ka- 
pitałem akcyjnym. 

Co się tyczy bogactwa ropy w Galicyi, to nad 
tem nie potrzebujemy się dłużej rozwodzić, gdyż 
przemysł naftowy w Galicyi posiada już markę mię- 
dzynarodową. Obecny stan galicyjskiego przemysłu 
naftowego osądzić można najlepiej z wysokości za- 
granicznych kapitałów inwestowanych w tym prze- 
myśle. Według obliczeń galicyjskiego statystyka Dra 
Al. Szczepańskiego (Słowo polskie z 5. lipca 1913), 
opierającego się na niedawno opublikowanym po- 
dręczniku międzynarodowego przemysłu naftowego 
na rok 1913, zaangażowanych było w r. 19'5 w ga- 
licyjskim przemyśle naftowym 70 zagranicznych to- 
warzystw, a mianowicie 25 towarzystw akcyjnych, 
16 towarzystw z ogran. por., 17 gwarectw naitowych 
i12 limitedów angielskich, z łącznym kapitałem około 
300 milionów koron. | 

Powyższa suma nie obejmuje zagranicznych 
kapitałów prywatnych, inwestowanych w naszym prze- 
myśle naftowym w wielkiej liczbie wolno, tj. nie- 
związanych żadną z powyższych form spółkowych. 

Mówiąc o popłatności przemysłu naitowego 
musimy rozróżnić tu wiele zakresów działania. 

Główny zakres działania stanowi zakładanie 
szybów w celu eksploatacyi górniczej znajdujących 
się w podziemiu minerałów bitumicznych. Popłatność 
wiercenia szybów udowodnił w „Leipziger Tage- 
blatt* (z 3. kwietnia 1913) lipski adwokat p. Max 
Unger, na podstawie cyfr ustalonych w czasopiśmie 
„Ropa* (z 28. lutego 1913). Przyjął on jako prze- 
ciętny czysty zysk z jednego szybu naftowego kwotę 
K 2,740.000, oceniając koszta terenu i produkcyi je- 
dnego Szybu naftowego na maksymalną kwotę 
400.000 koron. 

Popłatność tego działu przemysłu naftowego 
tj. wiercenia szybów naftowych można najlepiej 
stwierdzić na rentowności tow. Premier Oil Co 
i Austryackiego Towarzystwa akc. dla przemysłu 
naftowego („Opiag”). 

Towarzystwo Premier podniosło swój kapitał 
akcyjny na 90 milionów koron. Na kapitał ten skła- 
da się 30 milionów koron akcyi pierwszeństwaz za- 
pewnioną 70.,-0ową dywidendą, i 60 milionów koron 
zwykłych akcyi z prawem do 120/,-0owej dywidendy. 
Za akcye powyższego towarzystwa nabyto należące 
do założycieli a pod względem dochodów bierne 
rafinerye Trzebinia, Austria, Peczeniżyn i Mahrisch 
Schónberg. Mimo, że nabyte przez Premier objekty 
naftowe w ścisłem słowa znaczeniu (szyby na- 
ftowe) z trudem dobiegają wysokości 25 milio-- 
nów koron t. j. rzeczywistej ceny nabycia a inne 
aporty założycieli pod względem gospodarczym są 
przeważnie pasywne, a nadto całe przedsiębiorstwo 
obciążone jest niezwykłemi i na kontynencie dotąd 
w tej wysokości nieznanemi płacami naczelnych 
dyrektorów, wydaje drobna część kapitału akcyjnego 
ulokowana w szybach naftowych tak kolosalne zyski, 
że pokrywają one nietylko pasywa innych aportów 
towarzystwa, lecz daje jeszcze towarzystwu poważny 
czysty zysk. Akcye Premiera cieszą się też na gieł- 
dzie londyńskiej najlepszem notowaniem. 

Kali wurde in vielen Bezirken Galiziens und 
speziell im Bezirke Kałusz in solchen Massen erschlos- 
sen, dass in der letzten Zeit zwecks bergmadnnischer 
Ausbeutung der vielen Kalifelder, unter Patronat 
des galiz. Landesausschusses und der galiz. Industrie- 
bank eine spezielle Gesellschaft mit einigen Millionen 
Aktienkapital gegriindet wird. 

Was die Rohólreichtiimer Galiziens an- 
betrifft braucht hier des Naheren nicht erórtert 
werden, da die Naphtaindustrie Galiziens bereits zu 
einer internationalen herangewachsen ist. — Die ge- 
genwirtige Grósse der galiz. Naphtaindustrie wird 
auch am besten die Hóhe des in der galiz. Naplhta 
investierten auslindischen Kapitals bekunden. Nach den 
Berechnungen des galiz. Statistikers Dr. Al. Szcze- 
pański (Słowo Polskie v. 5. Juli 1913), der sich auf 
das jiingst publizierte „Handbuch fiir die internationale 
Petroleum-Industrie" fiir das Jahr 1915, stiitzt, beta- 
tigten sich im Jahre 1915 in der galiz. Petroleum- 
Industrie 70 auslaindische (Gesellschaften, u. zw. 25 
Aktiengesellschaften, 16 Gesellschaften m. beschr. 
Haft, 17 Naphte-Gewerkschaften und 12 Limiteds, 
zusammen mit einem Gesamtkapitale von zirka 
300 Millionen Kronen. 

Obige Gesamtsumme umiasst nicht die in der 
galiz. Petroleum-Industrie investierten ausldndischen 
Privatkapitalien die in freier, durch eine der obigen 
Gesellschaftsformen nicht gebundener Form, in gros- 
ser Zahl auftreten. 

Was die Eintraglichkeit der Petroleum-Industrie 
anbetrifftt sind hier viele Wirkungszweige zu un- 
terscheiden. 

Den ersten Hauptwirkungskreis bildet das An- 
legen von Naphtaschichten behufs bergmannischer 
Ausbeute der untertags sich befindenden bituminósen 
Mineralien. Die Eintraglichkeit des Naphtaschacht- 
bohrens hat im „Leipziger Tageblatt" (v. 3. Aprill. |.) 
der Leipziger Rechtsanwalt Herr Max Unger, auf 
Grund der in der „Ropa* (v. 28. Februar 1913) fest- 
gestellten Ziffern, bewiesen, in dem er als Durch- 
schnitts-Reingewinn eines Naphtaschachtes den Be- 
trag von 2,740.000 K. annimmt, waihrend er die Terrain- 
und gesamte Produktionspesen bei einem Naphta- 
schachte mit dem Maximalbetrage von 400.000 K. 
beziifert. 

Die Rentabilitat des obigen Zweiges der Naphta- 
industrie, das Bohren von Naphtaschdchten, ist am 
besten an der Eintraglichkeit der Premier Oil Co. und 
der QOsterreichischen Petroleum-Industrie Aktienge- 
sellschaft („Opiag”) festzustellen. Die Premier Oil Co. 
hat ihr jetziges nominale Aktienkapital auf den Be- 
trag von 90 Millionen Kronen erhóht. Davon sind 
90 Millionen Kronen Prioritditsaktien mit einer geSi- 
cherten 70,,-gen Dividende, die restlichen 60 Millio- 
nen sind gewóhnliche Aktien mit einem Anrechte zur 
120%,-gen Dividende. Fiir die Aktien der in Rede ste- 
henden Gesellschaft, wurden die den Uriindern ge- 
hórigen, was Eintriglichkeit anbetrifft, passive Raffi- 
nerien Trzebinia, Austria, Peczeniżyn und Maihrisch- 
Schónberg erworben. Trotzdem die von der Premicr 
Oil Co. erworbenen Naphtawerte im strikten Sinne 
des Wortes (Naphtaschichte) ihrem wahren 
Anschaffungspreise nach, schwerlich die Hóhe von 
25 Millionen Kronen erschwingen, und die anderen 
Apporte der Griinder in puncto Eintriglichkeit, gróss- 
tenteils passiv sind, und ausserdem das ganze Un- 
ternehmen mit enorm hohen, in dieser Hóhe an Kon- 
tinente unbekannten Besoldungen eines ganzen Bo- 
ards von Direktoren, belastet ist, — wirft der in 
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Wymienione przezemnie jako drugie Austryackie 
Akcyjne Towarzystwo dla przemysłu naftowego 
(„Opiag*) zostało założone w r. 1908 z kapitałem 
miliona koron. Kapitał ten podwyższono dopiero 
niedawno na podstawie uchwały walnego zgroma- 
dzenia z 25. lutego 1913 o dalszy milioń koron 
i z tej dodatkowej emisyi akcyi przypłynęło do fun- 
duszu rezerwowego 1,470.964 kor. czyli 147”, ca- 
łego nowo emitowanego kapitału akcyjnego. Dnia 31. 
lipca br. odbyło się walne zgromadzenie akcyona- 
ryuszy, które mimo znacznych odpisów, jakoteż 
w roku bilansowym przedsięwziętych nowych koszto- 
wnych wierceń, które z' natury rzeczy jeszcze żadnych 
zysków dać nie mogły, uchwaliło oprócz 10*/,-owej 
tantyemy dla rady nadzorczej, nadto wypłatę 5”;,- owej 
dywidendy i 35” „->owej superdywidendy czyli razem 
40",, łącznej dywidendy. 

Wiercenie szybów naftowych przy odpowie- 
dniem fachowem kierownictwie jest wprawdzie 
jednym z najpopłatniejszych działów przemysłu na- 
itowego, nie jest jednak jedynem lukratywnemt polem 
działania, jakie nastręcza nafta. 

Należy tu wskazać choćby tylko na w ostatnich 
czasach tak bardzo ożywiony handel bruttami. 
Przy nabywaniu wielkiej ilości wolnych od : dopłat 
i kosztów produkcyi udziałów brutto w różnych ko- 
palniach z jednej strony ryzyko, które przy wier- 
ceniu i kupnie szybów całych z natury rzeczy 
jest o wiele większe, przy bruttach wskutek wza- 
jemnego ubezpieczenia przez nabywanie udziałów 
w rozmaitych szybach jest prawie że wykluczone; 
z drugiej zaś strony transakcye te dzięki skonsolido- 
wanym stosunkom na rynku naftowym dają tak 
Ogromny przeważnie w tysiączne procenta 
idący zysk, że przypływ obcych kapitałów ; (prze- 
ważnie francuskich i belgijskich) do tego działu 
interesów naftowych z dnia na dzień wzrasta. 

Te olbrzymie zyski jakie daje przemysł nafto- 
wy, a jakie w innych przemysłach nie są znane, 
Spowodowały, jak już zaznaczono, niezwykłe za- 
interesowanie zagranicznych kapitałów. 

Zagranica inwestuje swe kapitały w ostatnich 
czasach w galicyjskim przemyśle naftowym także 
dzięki zasadniczo zmienionej sytuacyi. 

„Hyperprodukcya, która przed kilku laty wy- 
stąpiła jaskrawo jako wróg grożny tego przemysłu 
i stała się coraz grbźniejszą z powodu dezorganizacyi 
producentów i Żnanych machinacyi niektórych to- 
warzystw magazynowych ztak zw. listami magazy- 
nowanemi in bianco, znikła zupełnie i na nie- 
przejrzany przeciąg czasu nie należy jej brać 
w rachubę. Producenci ropy zorganizowali się 
w dwa potężne związki (Krajowy Związek prod. 
ropy I Związek bruttowców) i podczas gdy pro- 
dukcya spadła, wzmógł się niezwykle zbyt sitrowca 
z jednej strony dzięki zdobytemu przez rafinerów 
zagranicznemu eksportowi, z drugiej strony wskutek 
masowej konsumcyi przez państwo, które wprowa- 
dziło opał lokomotyw odbenzynowaną ropą i w na- 
Stępstwie tego zakupiło i zamagazynowało wielkie 
ilości ropy. 

Zmieniona sytuacya w przemysle naftowym 
odzwierciedla się najlepiej w cenach surowca. Cena 
SUTowca wzrosła z 80 hal. na 8 K50do 1I0K za 
100 kg. 
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Naphtaschichten investierte Bruchteil des Aktienver- 
mógens einen solch gewaltigen Gewinn ab, dass 
dadurch die Passiven der anderen Apporte der Ge- 
sellschaft nicht nur gedeckt werden, sondern noch 
fiir die Gesellschaft ein ansehnlicher Reingewinn er- 
zielt wird. Die Premier-Shares ertfreuen sich auch 
infolge ihrer Eintraglichkeit, der besten Notierungen 
am liondoner Markte. ; 

Die als zweite von mir angefiihrte Osterreichi- 
schePetroleum-Industrie Aktien-Gesellschaft (,Opiag”) 
wurde im Juli 1908 mit einem Kapitale von einer 
Million Kronen gegriindet. Dieses Kapital wurde erst 
jiingst auf Grund des Generalversammlungsbeschlus- 
ses vom 25. Feber 1913 um eine weitere Million er- 
hóht, und aus dieser nachtrdglichen Emission der 
Aktien sind dem Reservefonde 1,470.964 K., also 
147',, des ganzen neu emittierten Aktienkapitals, zu- 
geflossen. Am 31. Juli 1. J. fand die Jahresversam- 
mlung der Aktiondre statt, die trotz der grossen 
Abschreibungen, und der im letzten Bilanzjahre vor- 
genommenen neuen kostspieligen Bohrungen, die natur- 
gemadss noch keine ewinne abwerten konnten, 
ausser der 10'/,-gen Tantieme fiir den Verwaltungs- 
rat, fiir die Aktionire 5, Dividende und 35%, Su- 
perdividende, also zusammen 40%, Gesamtdivi- 
dende auszuschiitten beschloss. 

Das Naphtaschacht-Bohren ist zwar bei richliger 
fachmdnnischer Leitung — einer der einbringlichsten 
Betdtigungszweige der Naphtaindustrie, — ist aber 
nicht das einzige lukrative Wirkungsteld, das die 
Naphtaindustrie bietet. 

Es móge hier nur auf den in letzter Zeit so re- 
gen Handel mit Naphtabruttoperzenten hin- 
gewiesen werden. 

Das Anschaffen von vielen von Zubusse- und 
Produktionsspesen freien Bruttoperzenten in di- 
versen Naphtaschichten, hat einerseits das Risiko, 
dass beim Bohren und Ankauie von gesammten 
Schichten naturgemaiss viel grósser ist, durch wech- 
selseitige Versicherung durch Anteile, in verschiede- 
nen Schdchten, fast ganz ausgeschlossen, andererseits 
infolge konsolidierter Verhaltnisse des Rohólmarktes 
einen solchgrossengrósstenteilstausendperzentigen 
Reingewinn einheimsen lassen, dass der Zufluss vom 
iremden (grósstenteils vom franzósischen und belgi- 
schen) Kapital, in diesem Zweige der Naphta-Beta- 
tigung, von Tag zu Tag immer grósser wird. 

Die Riesengewinne der Naphtaindustrie, die in 
solchem Umfange in einer anderen Industrie unbe- 
kannt sind, haben auch eine enorme Betiitigung des 
auslindischen Kapitals, wie bereits erwadhnt wurde, 
zur Folge gehabt. 

Das ausldndische Kapital engagiert sich in letzten 
Jahren in der galizischen Rohólindustrie in stets 
grósserem Umfange auch infolge der grundsatzlich 
gednderten Marktsituation. 

Die Ueberproduktion, die vor einigen Jahren, 
als drohender Feind dieser Industrie zum grellen 
Vorschein kam und immer drohender wurde, infolge 
der Desorganitation der Rohólproduzenten und der 
bekannter Machinationen mancher Rohóltransport- 
gesellschaften mit fingierten s. g. Bianco-Magazinie- 
rungsscheinen, ist jetzt gdnzlich gewichen und kann 
fiir unabsehbare Zeit nicht mehr in Betracht gezogen 
werden. Die Rohólproduzenten organisierten sich in 
zwei mdchtigen Verbdinden (Landesverband der Roh- 
ólproduzenten und Verband der Bruttoinhaber in 
Lemberg), und wahrend die (iesamtsumme der 
Rohólausbeute gesunken ist, ist der Absatz des Roh- 
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Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że bezpośrednie 

angażowanie się w przemyśle naftowym przy ódpo- 
wiedniej przezorności i szczęśliwem przeprowadzaniu 
wierceń stanowi najpopłatniejszą gałąź tego przemysłu, 
to przyznać także trzeba, że w przemyśle naftowym za- 
rabia się ogromne sumy na pośrednictwie, gryrider- 
kach i powiernictwie. 

lle zarobić można na grynderstwach nafto- 
wych świadczą najlepiej tacy grynderzy jak B. F. 
Maisel, który z małego mydlarza z Whitechaplu 
w Londynie stał się w przeciągu jednego roku mi- 
lionerem i galicyjskim Rockefellerem. A przykład ten 
nie jest odosobniony. 

O wiele łatwiej niż taki Maisel, mógłby wielki 
bank rozporządzający kapitałami i mający pewne 
prestige, przeprowadzać bardzo popłatne transakcye 
naftowe w kraju i zagranicą, względnie lokować 
tamże dobrze walory naftowe. W ten sposób wyłą- 
czonoby na przyszłość zupełnie obecnego pośrednika 
i faktora, który przez swoje zbyt często nieuczciwe 
postępowanie wyrządza ogromną szkodę górnictwu 
naftowemu, w ten sposób poszłoby się na rękę wiel- 
kiemu i małemu kapitałowi, któremu kulantna i godna 
zaułania instytucya bankowa ułatwiłaby dobrą lokatę. 

Zmonopolizowanie wszystkich pośredniczych 
i powierniczych czynności w zakresie górnictwa 
naitowego stanowiłoby główny cel mającego się za- 
łożyć banku górniczego. 

Musimy poruszyć tu także sprawę występowa- 
nia węgla w Galicyi i dotyczącego go zakresu dzia- 
łania banku górniczego. 

Przy węglu należy odróżnić dwie zasadnicze 
gałęzie, a mianowicie: handel i górnictwo węglowe. 

Handel węglem, który wskutek wyparcia coraz 
droższego drzewa, jakoteż wskutek powstawania 
coraz nowych fabryk i zakładów przemysłowych 
w Galicyi, przybiera na rozmiarach, stanowi ren- 
towny dział pracy zakładów bankowych i widzimy 
w tym kierunku żywą akcyę niektórych banków jak 
np. Galicyjskiego Banku Hipotecznego, Lwowskiej 
filii Praskiego Banku kredytowego. Otwarta niedawno 
w Krakowie filia galic. Banku przemysłowego objęła 
jako główny resort oddziału towarowego organizacyę 
handlu węglem w Galicyi zachodniej. 

Do znacznie lepszej przyszłości podąża w Ga- 
licyi górnictwo węglowe, do niedawna z przyczyn 
konkurencyjnych niszczone w zarodku przez śląskich 
właścicieli kopalń węglowych, którzy w tym celu 
całe połacie zachodniej Galicyi obkładali wyłącznościa- 
mi górniczemi, względnie odkupywali wyłączności 
górnicze nabyte przez innych. 

_W ostatnich czasach nastąpił i w tym kierunku 
pewien zwrot. 

Rozbudzona w kraju prywatna inicyatywa prze- 
mysłowa poczęła burzyć zapory wzniesione sztucznie 
przez śląską i pruską konkurencyę a rozpoczęte przez 
zmarłego posła do parlamentu Arnolda Rappaporta 
wiercenia za węglem w Brzeszczu, Jawiszowicach 
i Kainowie stwierdziły istnienie bogatych złoży wę- 
glowych. Rezultatem tych próbnych wierceń było 
utworzenie przez spadkobierców Dra Arnolda Rappa- 
porta kopalń węglowych pod firmą Gwarectwa 
Brzeszcze w Brzeszczu, które w myśl równo- 
brzmiącej opinii fachowców liczyć może na świetną 
przyszłość. | 

produktes enorm gestiegen, einerseits infolge des 
durch die Raffineure errungenen auslindischen Ex- 
portes, andererseits infolge des Massenkonsumes 
seitens des Ósterreichischen Staates der das Speisen 
der Eisenbahn-Lokomotiven mitentbeziniertem Rohól 
eingeliihrt hat, und infolgedessen grosse Mengen 

- Rohóls einkaufte und magazinierte. 
, . Die gednderte Marktlage der - Rohólindustrie 

spiegelt sich am besten in den Preisen des Rohpro- 
duktes ab. Der Preis des Rohproduktes pro 100 Kg. 
ist von 80 Heller auf 8 K. 50H. bis 10K. gestiegen. 

Wenn es auch keinem Zweifel unterliegt, dass 
die indirexte Betdtigung in der Rohólindustrie, bei 
angemessener Vorsicht und glatter Abwickelung der 
Bohrungen, den einbringlichsten Industriezweig bildet, 
so muss doch zugegeben werden, dass im Rohól- 
bergbau enorme Summen an Vermittlung, Griindungs- 
und Treuhand-Wesen verdient werden. | 

Was an Vermittlung und Griindungen in derRoh- 
ólbranche verdient werden kann, ist am besten an 
solchen Griindern, wie B. Ph. Maisel, zu ersehen, 
der von einem kleinen Seifensieder aus Whitechaple 
in London, in einem Jahre zum Millionar und gali- 
zischen Rockefeller brachte. Und dieses Beispie! steht 
nicht vereinzelt da. i 

Viel mehr, als solchen Maisels, ist es einer iiber 
Geld und Prestige verfiigenden Grossbank leicht, sehr 
einbringliche Naphtagriindungen fiirs Ausland und 
Inland durchzufiihren, resp. Naphtawerte giinstig ab- 
zusetzen. Dadurch wadre der gegenwartige Vermittler 
und Makler, der durch seine unlautere Art des Er- 
werbes, einen Krebsschaden der Naphtaindustrie bil- 
det, fiir die Zukunft ausgeschaltet, dem Gross- und 
Kleinkapitalisten hingegen, der seine Kapitalien lukrativ 
locieren will, durch Bestellung einer verlisslichen 
und kulanten fachmannischen Bankhilfe verholfen. 

Die Monopolisierung gesamter Vermittlungs- 
und Treuhanddienste im Bereiche der galiz. Naphta- 
industrie, wdre eines der Hauptzwecke der zu griin- 
denden Bergbaubank. | 

Es ist hier noch iiber das Auftreten der Kohle 
in Galizien, und iiber den diesbeziiglichen Wirkungs- 
kreis Nachstehendes zu bemerken: | 

Bei der Kohle sind zwei Zweige grundsatzlich 
zu unterscheiden: Der Kohlenhandel und Bergbau. 

Der Kohlenhandel, der infolge Verdringung des 
immer teuerer werdenden Holzes und infolge Ent- 
stehung neuer Fabriken und neuer Werke in Galizien, 
an Umfang zunimmt, bietet einen rentablen Arbeits- 
zweig fiir die Warenabteilungen der Bankinstitute, 
und sehen wir in Galizien eine rege Tatigkeit in 
dieser Richtung seitens mancher Banken, wie der Ga- 
lizischen Hypothekenbank, der Lemberger Filiale der 
Prager Kreditbank. Die in letzter Zeit in Krakau 
eróffnete Filiale der Galizischen Industriebank hat 
als Hauptressort der Warenabteilung die Organisation 
des Kohlenhandels fiir Westgalizien itberaommen. 

_ Einer noch viel grósseren Zukunit geht in Ga- 
lizien der Kohlenbergbau entgegen, der bisher aus 
Konkurrenzriicksichten von den schlesichen Kohlen- 
bergbaubesitzern niedergedriickt wurde, zu welchen 
Zwecken sie ganze Teile Westgaliziens mit Frei- 
schiirfen bedeckten, oder die von Anderen erwor- 
benen Freischiirfe an sich brachten. _, 

In letzter Zeit ist auch in dieser Richtung eine 
Wendung eingetreten. | Die in Lande erwachende industrielle Privatini- 
tiative hat die seitens der schlesischen und preussi- 
schen Kohlenkonkurrenz kiinstlich aufgestellten Dimme. 
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W ostatnich czasach powstało w Krakowie za 
inicyatywą nadradcy posła Jana Zarańskiego towa- 
rzystwo mające na celu przeprowadzenie próbnych 
wierceń za węglem w Galicyi zaehodniej. 

Że istnieje zasadniczy warunek dla założenia 
rentownego i wielkiego górnictwa węglowego, a mia- 
nowicie ogromne złoża węglowe, .to w kołach facho- 
wych nie ulega dziś żadnej wątpliwości. 

Powołam się tu na świadectwo Dra W. Petraschka 
sekcyjnego geologa: c. k. geologicznego zakładu 
państwowego, który w opublikowanej w czasopiśmie 
Związku dla żeglugi rzecznej i kanałowej w Austryi 
(Nr. 68. r. 1908) rozprawie; „Złoża węglowe nad 
kanałem Dunaj-Wisła* dowiódł, że wzdłuż propo- 
nowanej dla Galicyi trasy tego kanału, znajdują się 
w rozciągłości kilku kilometrów po obu stronach 
bogate i godne odbudowy pola węglowe. 

Na podstawie wyników wiercenia szybów 
„Silesia* i „Andrzej, jakoteż próbnego wiercenia 
w Starych Stawach, Polance, Ryczowie, Olszynie i w.i. 
konstatuje geolog sekcyjny Dr. Petraschek, że Galicya 
zachodnia posiada niezmiernie wielkie i bogate złoża 
węglowe. Co się tyczy jakości węgla galicyjskiego, 
to może on, zdaniem Dra Petrąschka i nadradcy 
Zarańskiego, konkurować skutecznie z węglem gór- 
nośląskim. 

Dr. Petraschek daje także ilościowe obliczenie 
złoży węglowych Galicyi i ich stosunek do złoży 
węglowych całej Austryi. 

Na podstawie najnowszych badań górniczych 
stwierdza Dr. Petraschek w następujących cyfrach 
bogactwo węglowe: m 
Cała MUSA PR KE . 28 miliardów ton 
Morawsko-śląskie i zachodnio ga- 
licyjskie zaofębie 361037. » » 
Sama zachodnia Galicya. . . . 24.9 5, 3, 

Z tego zestawienia wynika, AE punkt ciężkości 

przyszłego rozwoju austryackiego górnictwa węglo- 
wego przesunie się do Galicyi. 

Powyższe daty dowodzą dostatecznie istnienia 
niezmiernego pola działania dla projektowanego banku 
górniczego. *) 

Odpowiednio zorganizowany bank górniczy 
uwolniłby Galicyę od oszukańczych grynderstw i pa- 
sożytniczych faktorów, jakoteż wprowadziłby odbu- 
dowę niezmiernych bogactw podziemnych Galicyi 
na właściwe tory. 

: *) Zwolennikom projektu założenia banku górniczego dla 
Galicyi, służy autor chętnie dalszemi wyjaśnieniami. 

WILHELM SUSSMANN _ 
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aufzurdiumen begonnen, und die vom verstorbenen 
Reichratsabgeordneten Dr. Arnold von Rappaport 
versuchsweise durchgefiihrten Probebohrungen nach 
Kohle in Brzeszcze, Jawiszowicę und Kainow, haben 
das Vorhandensein reichhaltiger Kohlenfossilien be- 
statigt. Als Resultat dieser Probebohrungen sind die 
von den Erben Dr. von Rappaport unter der Firma 
der Gewerkschaft Brzeszcze in Brzeszcze gegriindete 
Kohlengruben, die nach einhelliger Meinung von 
Fachleuten einer glinzenden Zukunft entgegengehen. 

In letzter Zeit ist auf Initiative des Oberberg- 
rates von Zarański in Krakau eine Gesellschaft zweeks 
Probeschiirfungen nach Kohle in Westgalizien, 
entstanden. 

Dass die Grundpramisse fiir einen grossen und 
lukrativen Kohlenbergbau u. zw. grosse Kohlenna- 
turschadtze in Galizien vorhanden sind, das gilt jetzt 
in Fachkreisen als ausser jeden Zweifel. 

Ich will mich hier auf das Zeugnis eines so 
unvoreingenommenen Fachmannes, wie Galizien 
gegeniiber, ein Deutscher sein kann, beru- 
fen. Der Wiener Sektionsgeologe der k. k. geologi- 
schen Reichsanstalt Herr Dr. W. Petraschek, hat in 
seiner in den Mitteilungen des Zentralvereines fiir 
Fluss- und Kanal-Schiffahrt in Oesterreich (Nr. 68. 
J. 1908) veróffentlichten Abhandlung iiber „die Stein- 
kohlenfelder am Donau — Weichsel Kanal" bewiesen, 
dass ldngst der fiir Galizien proponierten Kanaltrace 
von beiden Seiten in einer Breite von einigen Kilo- 
metern sich reichhaltige und abbauwiirdige Kohlen- 
felder befinden. 

Auf Grund der Ergebnisse der Bohrungen der 
Schichte „Silesia', des Schachtes „„Andrzej*, wie 
auch der Probebohrungen in Stare Stawy, Polanka, 
Ryczow, Olszyna u. s. w., stelit Sektionsgeologe 
Dr. Petraschek fest, dass Westgalizien enorm grosse 
und reichhaltige Kohlenlager besitzt. Was die Qua- 
litit dieser Kolile anbetrifit, kann die — nach Dr. Pe- 
traschek und Oberbergrats vcn Zarański Begut- 
achtung — mit der oberschlesischen Kohle gut 
konkurrieren. 

Dr. Petraschek gibt auch eine quantitative Be- 
rechnung der Kohlenlager Galiziens und ihr Ver- 
hdltnis zur gesamten Masse der Kohlenlager ganz 
Oesterreichs. 

Aut Grund namlich der letzten bergminnischen 
Aufschliisse, stellt Dr. Petraschek nachstehende Zif- 
fern des Besitztums an Steinkohle fest: 
Ganz Oesterreich : . 28 Milliarden Tonnen 
Das madhrisch-schlesische, west- 

BAMASCASKOWIET x 0 0054009 „» » 
West-Galizien allein (0228 + » 

Diese Zusammenstellung ergibt, dass die kiinfti- 
ge Entwicklung des ósterreichischen Kohlen-Berg- 
baues ihren Schwerpunkt nach Galizien verlegen wird. 

„Obige Daten beweisen zur Geniige das enorme 
Arbeitsfeld, das einer fiir Galizien zu griindenden 
Bergbau-Bank harrt.*) 

Eine richtig organisierte und geleitete Bergbau- 
bank móchte den Bergbau Galiziens vom unlauteren 
Griindertum und den Makler-Parasiten befreien, wie 
auch die bergmannische Erschliessung der enormen. 
unterirdischen Reichtiimer Galiziens ins eigentliche 
Gelejse bringen. 

*) Der Verfasser steht den Anhingern des Projektes der 
Griindung einer Bergbaubank fiir Galizien, mit weiteren Infor- 
mationen zur Verfiigung. 
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pulsze poglądy na wiercenie obrotowe.) 
(Ciąg dalszy.) 

Przy większych głębokościach 1200—15300 m. 
można przyjąć do popędu aparatu obrotowego motor 
o maksymalnej sile 30—34 koni. 

34 HP odpowiadają 2550 kilogramometrom. 
Łańcuch popędowy biegnąc z szybkością 1 metra 
musi posiadać siłę pociągową 2500 kg; tą samą siłę 
posiada także Rotary czyli obrotnica Drehtafel na 
swojem uzębieniu. 

Ze średnicy obrotnicy 1 świdra rotacyjnego 
znajdziemy stosunek przeniesienia i moment obrotu, 
na który odnośna rura może być wystawiona, patrz 
tablica druga. 

jeżeli obrotnica ma na obwodzie uzębienia 
średnicę 1.24, to stosunek przeniesienia do rury 
przy 6" turze 8 krotny EB 5 20000 kg. 6 = 

20% 8.0 sz88 Ń > 13000:-;, ż: 2 
,, 10' » 3 >, = zy 12000 82 Ę = 0 

spa 310 RER 
Ę 14' R 3 a = A 8700 , — Ż > 

», 16' L 3 » 2 r 7500 » 5 N 
Pc ZA DE 223 016800: 33 R "5? 
A 20' , 2, , [2 © 6250 ,, a = 

Z powyższego obrachowania wynika, że rury 
obrotowe o większej średnicy o wiele mniej są na- 
rażone niż tury o mniejszej średnicy. 

To odnosi się jednak także do skręcenia. Są 
one przy mniejszym kalibrze o wiele więcej nara- 
żone, niż przy większym. Ponieważ skręcenie stanowi 
najsłabszy punkt, to już z tego powodu powinno 
się używać Tul obrotowych o możliwie wielkiej 
średnicy, przy której odkręcenie gwintu tak łatwo 
nie następuje. 

Co się tyczy grubości ścian rur, to widać już 
z pierwszej tablicy (Nr. 15), że już 6 mm. są wystar- 
czające. | Skręcenia stanowią słabą stroną, i trzebaby dla 
tychże coś lepszego wyszukać. 

Stosownie do grubości rur ich najrozmaitsze 
wymagania można nieco wyrównać zastosowując do 
popędu łańcucha na walcu popędowym różne sto- 
sunki przeniesienia; Używając dla większych rur do 
popędu łańcucha kół o mniejszej średnicy a dla 
mniejszych rur wiertniczych kół łańcuchowych o więk- 
szym promieniu, to można te wymagania znacznie 
wyrównać; przezto otrzymuje także narzędzie wiert- 
nicze przy różnych dymenzyach rur bardziej równo- 
mierny ruch w szybkości obrotowej. Przy wierceniu 
udarowem poznaje wiertacz przez ujęcie żerdzi w rękę, 
pokład w jakim wierci. Powstające wibracye udzie- 
lają się ręce z czego można sobie wyrobić pojęcie. 
Przy wierceniu obrotowem nie zachodzi ta możli- 
wość. Niema tu objawów, któreby się udzielały 
czuciu. Ocenia się pracę świdra czy narzędzia z równo- 
miernego obrotowego ruchu obrotnicy albo po na- 
pięciu łańcucha. 

Obydwa te sposoby poznawania, dopuszczają 
łatwo omyłkę; ztego powodu załączyłem pojedynczy 

||) Ztit. d. Int. Vereines d. Bohring. u. Bohrtechniker Nr. 16. 
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weitere Anguben iiher Drehbohren. * 
(Fortsetzung.) 

Bei grossen Teufen 1200—1300 Meter kann man 
fir den Betrieb des Drehapparates einen Motor mit 
einer Maximalkraft von 30 bis 34 Pferdekrditen an- 
nehmen. 

34 Pferdestirken entsprechen 2550 Meterkilo- 
gramm. Liuft die Treibkette mit 1 Meter Geschwindig- 
keitt so muss diese 2500 Kilogramm Zugkrait besi- 
tzen; dieselbe Kraft besitzt dann auch die Rotary 
oder Drehtafel an ihrer Zahnunę. 

Mittelst des Durchmessers der Drehtafel und 
dem des Drehrohres findet man Uebersetzungsver- 
hiltnisse und hiemit das Drehmoment, dem das be- 
treftende Rohr ausgesetzt sein kann; siehe zweite 
Tabelle. 

_ Hat die Drehtafel am Teilkreis der Zahnung 
cinen Durchmesser von 1,24, so wird das Ueber- 
setzungsverhdlinis zum Rohr 
bei 6" Rohr 8 fach 52: _ 20000 KilogrammĘ z, 
8520) a m0 2100000 2, 7>,8 
„d0%09,. 59 0001250033: SizĘS 
+16 „04,000 nelo000.. NN 
„dłć 30» sam; BOO >+ 85 
A 16' Ę O = QW 71500 , ZNAT 

"le" 215, Bona 0000 > ER 
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Aus der gemachten Berechnung ersieht man, dass 
Drehrohre von grósserem Durchmesser weit weniger 
beansprucht werden, als Rohre von kleinerem Durch- 
messer. 

Dies bezieht sich nun aber auch auf die Ver- 
schraubungen. Diese werden bei kleinerem Rohrkali- 
ber weit mehr beansprucht, als bei grósserem. Da 
die Verschraubungen der schwaichste Punkt sind, so 
muss man schon aus diesem Grunde Drehrohre von móg- 
lichst grossem Durchmesser wihlen, wo alsdann auch 
cin Abdrehen der Gewinde nicht so leicht vorkommt. 

Was die Wandstirke der Rohre betrifit, so sieht 
man aus der ersten Tabelle, dass schon 6 Millimeter 
geniigend ist. 

Die Verschraubungen sind die schwachen Stellen 
und sollte man hiefiir etwas Besseres ausfindig machen. 

Die in ihrer Stdrke sehr verschieden grosse Be- 
anspruchung der Rohre kann man etwas ausgleichen, 
wenn man fiir den Betrieb der Treibkette an der An- 
triebswelle verschiedene Uebersetzungsverhdltnisse 
anwendet; benutzt man fiir die grósseren Bohrrohre 
als Antrieb der Kette Kettenriider von kleinerem Durch- 
messer und fiir die kleineren Bohrrohre Kettenrdder 
von grósserem Radius, so kann man die Beanspru- 
chung mehr ausgleichen; hiedurch erhalt auch das 
Bohrzeug bei den verschiedenen Rohrgróssen unter 
sich eine mehr gleicnmassige Bewegung in der Um- 
drehungsgeschwindigkeit. 

Beim Stossbohren erkennt der Bohrmeister da- 
durch, dass er die Hand ans Gestdnge legt, in wel- 
chem Gebirge der Meissel arbeitet. Die entstehenden 
Vibrationen des Gestdnges teilen sich der Hand mit, 
woraus er sich seine Annahme bildet. Dies ist nun 

*) Ztit. d. Intern. Vereines d. Bohring. u. Bohrtechniker Nr. 16. 
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mechanizm, który za pomocą wskazówki uwidocznia 
skoro w pracy wiertniczej zajdzie jaka zmiana, czy 
to ulżenie czy utrudnienie. Poznaje się przeto natych- 
miast wszelkie zmiany pokładów, można dokładnie 
obserwować jak działa obciążenie świdra, i jak ma 
postępować popuszczanie. Daje on jasny obraz pracy 
na spodzie otworu. | 

Koło popuszczadła, mechanizm wskazówkowy 
i dźwignia wyłączająca znajdują się tuż przy tarczy 
obrotowej tak, że wiertacz może obserwować wszystko 
ze stanowiska niedaleko obrotnicy. | 

Do urządzenia obrotowego, zwłaszcza przy 
większych głębokościach konieczny jest dający się 
dobrze regulować aparat odciążający, gdyż ma się tu 
do czynienia z wielkimi ciężarami, kiórymi narzędzie 
wiertnicze pod żadnym warunkiem nie śmie być 
obciążone. 

Ponieważ obciążenie z głębokością, stale się 
zmienia, przeto przyrząd służący do odciążania po- 
winien być w swoim sposobie działania niezmienny. 

Do odciążania posługiwać się można magazynem 
sprężynowym albo cylindrem o ciśnieniu wodnem, 
a przy drugim można ciśnienie na narzędzia wiert- 
nicze łatwo i dokładnie regulować. 

_ Innym bardzo ważnym przyrządem jest przyrząd 
umożliwiający popuszczanie. Popuszczanie musi się 
tu odbywać pomału lecz regularnie, tyle wiele aparat 
przy jednym obrocie odwierci. 

Właśnie popuszczanie odgrywa tu ważną rolę, 
gdyż popuszczając za dużo, można spowodować 
wypadki. 

Gdy się w twardym pokładzie za wiele po- 
puszcza, staje się obciążenie narzędzi za wielkie. 
W miękkim pokładzie następuje zabijanie się narzę- 
dzia, które może łatwo Spowodować odkręcenie rur. 

Automatycznie działający aparat po uszczając byłby tu najbardziej deo OSMÓCA tego o: 
p. musi być urządzone do popuszczania 
ZALBKI 

.. Skoro przy wierceniu obrotowem poświęci się 
dość uwagi tym różnym punktom to wszelkie obawy 
co do zdolności działania aparatu obrotowego są wykluczone. 

„Jest łatwo zrozumiałą rzeczą, że takiego urzą- 
dzenia nie można dostać za cenę kanadyjskiego bor- 
kranu. Sam aparat wiertniczy dla znaczniejszych głę- 
bokości waży około 4500 kg. do tego przychodzą 
jeszcze dalsze przedmioty a przedewszystkiem motor, 
dwie tłocznie, werbel sztangowy, wielokrążek, rolki, 
liny, aparat do odciążania, popuszczadło, bęben wy- 
ciągowy z liną. sortyment rur wiertniczych, narzędzia 
wiertnicze o różnej średnicy, wężę iinne narzędzia 
pomocnicze. 

O ile do popędu używa się iazy, przychodzi 
jeszcze do tego koszt odpowiednio wielkiego kotła 

„względnie lokomobili. 
Dok. nast. 
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Administracya „ROPY* ma na składzie 
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z oszlifowanym brzegiem 
(wykonane według wzoru zatwierdzonego przez 
c. k. Urząd górniczy okręgowy w Drohobyczu). 
Doe nabycia za gotówkę o ile zapas starczy po 30 h. za sztukę. 

beim Drehbohren nicht der Fall, hier sind keine An- 
zeichen, welche sich dem Gefiihle mitteilen. Man be- 
urteilt das Arbeiten des Meissels oder Werkzeuges 
nach der gleichmassig drehenden Bewegung der 
Drehtafel cder nach der Spannung der Kette. 

Diese beiden Erkennungszeichen lassen leicht 
eine Tduschung oder einen Irrtum zu; aus diesem 
Grunde habe ich einen einfachen Mechanismus cin- 
geschaltet, der durch ein Zeigerwerk anzeigt, sobald 
eine Aenderung in der Arbeitswcise des Bohrzeugs 
eintritt, sei es eine Erleicliterung oder Erschwerung; 
man erkennt hiedurch sofort jeden Gebirgswechsel, 
kann genau sehen, wie die Belastung des Bohrzeugs 
wirkt und wie das Nachlassen zu erfolgen hat. Er 
gibt ein klares Bild iiber das Arbeiten auf der Bohrsohle. 

Handrad der Nachlassvorrichtung, der Zeiger- 
mechanismus und Ausriickhebel befinden sich nahe 
bei der Drehtafel, so dass der Bohrmeister von einem 
Punkt in der Ndhe der Drehtafel alles leicht beob- 
achten kann. 

Zu einer Drehbohreinrichtung, besonders bei 
grossen lieien, gehórt cin gut regulierbarer Ent- 
lastungsapparat, da man es hier mit grossen Lasten 
zu tun hat, mit denen in keinem Falle das Bohrzeug 
ganz belastet werden dart. 

Da mit der Teufe die Belastung stets wechselt, 
so muss auch die zur Entlastung dienende Vorrichtung 
in ihrer Wirkungsweise unverdnderlich sein. 

Man kann sich zur Entlastung Federmagazine 
oder auch Druckwasserzylinder bedienen, wo man 
bei letzteren den Druck aufs Bohrzeug genau und 
leicht regulieren kann. | 

Eine andere sehr wichtige Vorrichtung ist die- 
jenige, welche das Nachlassen ermóglicht. Das Nach- 
lassen muss hier in kleinem Masse, aber sehr tegel- 
massig erfolgen, soviel sollteauch nachgelassen werden. 

_ Gerade das Nachlassen ist hier von grosser 
Wichtigkeit, da durch zu viel Nachlassen Unfiille ein- 
treten kónnen. i 

Wird im harten Gebirge zu viel nachgelassen, 
so wird das Bohrzeug zu stark belastet. lm zihen 
Gebirge entstehen Varballungen des Bohrzeugs, die 
dann leicht die Ursache des Abdrehens der Rohre 
werden kónnen. 

Ein etwa fiir die Lange eines Rohres fiir die 
Nachlassgrósse regulierbarer, automatisch wirkender 
Mechanismus ist hiefiir das geeignetste. Ausserdem 
muss aber auch ein Nachlassen von Hand móglich sein. 

Wird bei einer gut cingerichteten Drehbohrung 
diesen verschiedenen Punkten geniigende Beachtung 
geschenkt, so kónnen jede Befiirchtungen in Betreff 
der Leistungsfdhigkeit ausgeschlossen werden. 

:a8S man aber eine derartige Einrichtung nicht 
zum Preise eines kanadischen Bohrkrans haben kann, 
ist wohl einleuchtend. Der Drehapparat fiir sich allein 
hat fiir grosse Tiefen schon ein Gewicht von zirka 
4500 Kilogramm, hiezu kommen noch die verschie- 
denen anderen Gegenstinde, welche der Hauptsache 
nach aus dein Motor, zwei Druckpumpen, Gestiinge- 
wircel, Flaschenzug, Rollen, Blócken, Drahtseil, Ent- 
lastungsvorrichtung, Nachlassmechanismus, Fórder- 
trommel mit Seil, Transmissionsteile, ein Sortiment 
Bohrrohre, Bohrzeuge von verschiedenem Durch- 
messer, Schliuche und den iibrigen kleineren Hilfs- 
werkzeugen bestehen. 

Wird mit Dampfbetrieb gearbeitet, kommt noch 
hiezu die Beschaffung eines entsprechend grossen 
Dampfkessels oder einer Lokomobile. 

Schluss folgt. 
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Sprawa płuczki. 
Otrzymujemy następujące pismo: 
Jako zastępca prot. firmy Przedsiębiorstwo 

głębokich wierceń Albert Fauck £ Ska we Wiedniu 
i jej jawnych spólników, wzywam Panów na pod- 
stawie $. 19. ustawy prasowej do umieszczenia 
następującego sprostowania w ich czasopiśmie „Ropa”. 

Nie jest prawdą, jak w artykule „Odpowiedź 
na artykuł p. A. Faucka* w Nr. 15. twierdzi się, że 
także w szybie Jadwiga w Tustanowicach dowier- 
cono ropę kanadyjką, natomiast prawdą jest, że 
wiercenie tego szybu do głębokości 958 m. prowa" 
dzono Fauckowskim systemem płuczkowym, a szyb 
miał dnia 25. maja 1908 produkcyę dzienną około 
15 wagonów. 

Wiedeń 8. sierpnia 1913. 

Z poważaniem 
Dr. Gustaw Prix 

adwokat. 

ANARE R 

Die Spiilbohrirage. 
Wir erhalten die folgende Zuschrift: 
Als Vertreter der prot. Firma Tiefbohrunter- 

nehmung Albert Fauck 6 Co. in Wien und deren 
offeniichen Gesellschaftern fordere ich Sie auf Grund 
des $ 19 Pressgesetzes auf in der von Ihnen redi- 
oierten Zeitschrift „Ropa” nachstehende Berichtigung 
aufzunehmen. 

Es jst nicht wahr, dass, wie in dem Artikel 
„Antwort auf den Artikel des A. Fauck* in Nr. 13. 
der Zeitschrift „Ropa* behauptet wird, auch in dem 
Schachte Jadwiga in Tustanowice das Ol kanadisch 
erbohrt wurde, wahr ist vielmehr, dass die Bohrung 
dieses Schachtes bis zur Tiefe von 938 Meter mit 
dem Fauck'schen Express-Spiilbohrsystem durchge- 
fuhrt wurde und der Schacht am 25. Mai 1908 eine 
Tagesproduktion von zka 15 Zisternen hatte. 

Wien, 8. August 1913. 
Achtungsvoll 

Dr. Gustav Prix 
'Hof- u. Gerichtsadvokat. 
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Z ruchu wiertniczego. 
Od naszych korespondentów. 

Bitków. Tutejszy i okoliczny przemysł naftowy 
przechodzi obecnie w nową fazę rozwoju. Miano- 
wicie cały ruch wiertniczy grawituje planowo w kie- 
runku południowo-wschodnim od dotychczasowych 
kopalń, najlepszymi rezultatami bowiem cieszą się 
szyby najbardziej w tym kierunku wysunięte. Drugą 
nie mniej ważną przyczyną tej grawitacyi jest to, że 
terena wysunięte w północno-zachodnim kierunku 
od kopalń stanowią olbrzymie obszary, przeważnie 
już zajęte przez wielkie towarzystwa a temsamem 
niedostępne dla mniejszych towarzystw i przedsię- 
biorców, terena zaś położone na linii tutejszej w po- 
łudniowo-wschodnim kierunku od kopalń składają 
się z małych kompleksów, nie | 
są zmonopolizowane przez 
duże towarzystwa, lecz należą 
do bardzo wielu prywatnych 
przedsiębiorców i mniejszych 
towarzystw, na terenach tych 
cięży w końcu dłuższy lub 
krótszy „termin wiercenia*, że 
przedsiębiorców zaś zachęca 
rentowność i dogodne wa- 
runkiwiercenia, toteż w krótkim 
stosunkowo czasie południo- że: 
wo-wschodnia połać Bitkowa 
z graniczącemi gminami Pa- 
sieczna i Pniów zaroi się for- 
malnie wieżami wiertniczemi. 
Ogólnie wiadomo, żeBorysław 
i Tustanowice zawdzięczają 
swą potęgę, rozgłos i rozwój 
jedynie rozpoczęciu robót 
przez „drobne* towarzystwa a> 
i prywatnych przedsiębiorców. Śzhlżeiinj, 
Taki też system zaczyna wcho- o prodnidiry 
dzić w życie i w naszej okolicy. R SCO 

Piócz wierceń: jakie 6 Oeae 
w najbliższym czasie przed- 0 z Uerdefen beo2;ży,j 

5 ZE M napprodtrk/sy oe raofeśingecRDY) 
sięweżźmie p. Fr. Brugger wraz >, Za ia 2 
z tow. „Tepege* z Krakowa, 9eyetie2 BŚ A 
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należy zanotować wiercenie = PARC Ra 
Tow. „Montan-Schodnicać -—- eg . . RE: Bach 

w Pniowie na pgr. 3826 (pole 25 dchach ły miżey >, 
| naftowe „Maurycy*), i wierce- 4685 Pot x 20€ 7 332299>09et» 

nie Tow. „Opiag* wraz 
z pewną firmą niemiecką też Sytuacya szybów. — BITKÓW. 
w Pniowie na 17 morgowym 
terenie pgr. 3832/1.(polenafiowe „ Włodzimierz”). Teren 
ten nabyło Tow. „Opiag* od bitkowskiego pro- 
boszcza ks. Korola. 

W końcu też wiercenie 1owego towarzystwa 
„Bitumen* również w Pniowie. Towarzystwo to zor- 

ganizowane przez Dr. Wasunga ze Lwowa nabyło 
odeń około 10 morgowy teren w Pniowie i w. krótkim 

czasie (po feryach) rozpocznie wiercenie na razie 
jednym rygiem na por. 3829/2. 39302. 11. 

„W samym Bitkowie posiada tow. ,„Opiag* 30 szy- 
bów, z tego 22 szybów daje produkcyę od JAZEZE AN E 
gona dziennie, z tych Nr. 1. w podwiercaniu, Nr. 12. 
1 14. w pompowaniu, reszta produkuje wybuchowo 
samodzielnie. 

Tow. „Opiag* posiada dużą kancelaryę, pokój 
ordynacyjny lekarza, dom urzędniczy, 2 duże domy 
dla kierowników, 14 baraków robotniczych dom dy- 

Ś 46814623 8/ O*Gożaf 
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Die Bohrtatigkeit. 
Von unseren Korrespondenten. 

Bitków. Unsere Petroleumindustrie iibergeht 
gegenwdrtig in eine neue Entwicklungsphase. Und 
zwar gravitiert die ganze Bohrtatigkeit plangemiss 

in der siidóstlichen Richtung von den bisherigen 
Anlagen, damit die besten Eriolge von den in dieser 
Richtung am meisten vorgeschobenen Schdchten 
erreicht werden. Eine zweite, nicht weniger wichtige 
Ursache dieses Vormarsches bildet der Umstand, 
dass die von den existierenden Gruben nordwestlich 
gelegenen Terrains grosse Flichen bedecken, welche 
vorwiegend in den Handen grosser Gesellschaften 
stehen und somit fiir kleinere Unternehmer UNnzuU- 
gdnglich sind. Die in der siidóstlichen Richtung der 

hiesigen Oellinie gelegenen 
Terrains bilden kleine Kom- 

SA plexe, welche durch grosse 
| Gesellschatten nicht monopo- 

Ribów lisiert wurden, sondern das 
Eigentum sehr vieler kleineren 

449520 Unternehmer u. Geselischaften 
bilden. Auf diesen Terrains 

_ lasten kiirzere oder lingere 
Bohrtermine, und da die Ren- 
tabilitit der Bohrungen sehr 
verlockend ist, wird der siid- 
óstliche Teil von Bitków und 
die angrenzenden Gemeinden 
Pasieczna und Pniów dem- 
nachst eine rege Bohrtiligkeit 
aufzuweisen haben. Es is ja 
allgemein bekannt, dass die 
Entwicklung von Tustanowi- 
ce, dem Umstande zuzuschrei- 
ben ist, dass viele kleine Un- 
ternehmer die Bohraktion auf- 

> 
ER nahmen. Auf diese Weise 

468) diiriten auch unsere Terrains 
„Nic vollkommen entdeckt werden. 

> Ausser der Bohrungen, 
wełche in der nichsten Zukunft 
H. Franz Brugger und die 

| Goal „lepege* aus Krakau unter- 
i|esso | 0 | nehmen wird, sei noch die 
| dała | Bohrung der A. G. „Montan 

S_ Schodnica* in Pniów 
> (Grundparz. 3826 Naphtafeld 

— Situation der Schichte. _„Maurycy*) und die Bohrung 
der „Opiag* gemeinsam mit 

einer deutschen Firma auch in Pniów auf einem 
17 joch Terrain (Parzelle 3832/1) genannt. Dieses 
Terrain wurde durch die „Opiag* von dem Bitkower 
Piarrer P. Korol erworben. 

Die von Dr. Wasung aus Lemberg neugegriin- 
dete Gesellschaft „Bitumen* soll nach den Ferien 
aut dem erworbenen 10 Joch Terrain in Pniów vot- 
ldufig mit einem Schachte auf der Gdprzile 3829/2, 
3630/2 u. a. beginnen. 

In Bitków besitzt die „Opiag* 30 Sehachte, von 
welchen 22 produzieren je 1/,—21/, Waggons pro 
lag. Von diesen Schichten wird Nr. 1. vertieft 
Nr. 12. u. 14. gepumpt, wdhrend die iibrigen eruptiv 
produzieren. 

Die „Opiag* besitzt mehrere eigene Hauser, und 
zwar ein grosses Kanzleigebaiude, drztliches Ordina- 
tionszimmer, Beamtenhaus, 2 grosse Wohnhauser fiir 
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rektora ruchu, warsztaty, dom kierownika sekcyi 
3-ciej. Kończy się budowanie nowego, ogromnego 
warsztatu, w którym stanie 10 tokarń, 5 ognisk ko- 
walskich, młot parowy o wadze 12000 kg. i inne 
maszyny jak heblarki, gwintówki i maszyny do wier- 
cenia dziur. Pędzony będzie motorem o sile 50H. E- 
(motor gazowy) i maszyną parową 0 sile 25 H. PD. 
Dalej: obszerny magazyn, nowa elektrownia, nowa 
tłocznia, łaźnie, konsum fabryczny z obrotem dzien- 
nym około 3000 kor., rzeźnia i piekarnia. Ludzi za- 
jętych w Bitkowie w kopalniach liczyć można na 
1500 osób, ogółem zaś na 5000 osób. Zycie towa- 
rzyskie wre coraz żywiej. Założono kółko „T. S. L.*, 
które prócz pracy oświatowej, zajmuje się też orga- 
nizowaniem zabaw, festynów itp. Z 2 ostatnich festy- 
nów wynosił czysty dochód 1000 kor. Po wybudo- 
waniu sali będą się odbywały stale przedstawienia 
amatorskie. 

Z powodu rozległości obszaru dzieli się ko- 
palnia „Opiag'* na 3 sekcye. Pierwsza sekcya obej- 
muje teren dawnej kopalni. Z nowych szybów obej- 
muje Nr. 29. Nr. 30. Nr. 32. Nr. 27.i szyb „Austrya'”. 
Kierownikiem sekcyi p. Morgulec. Druga sekcya 
obejmuje teren w kierunku Maniawy i wsi Babcze. 
W skład tejże sekcyi wchodzą szyby Nel Nr 20. 
Nr. 14. Nr. 12. Nr. 16. i Nr. 17. oraz kilka nowych 
projektowanych i zgłoszonych. Kierownikiem sekcyli 
p. Podoski. Trzecia sekcya obejmuje terena położone 
w kierunku południowo-wschodnim ku Pasiecznej 
i wsi Pniów. Obejmuje kopalnie na „Płytkach* i Nr. 37. 
Kierownikiem tej sekcyi p. Mieczysław Szydłowski. 
Prócz tego oddano na granicy Maniawy 2 szyby 
inż. Bielskiemu. Obecnie przeprowadza śię drogę 
z Pasiecznej do Bitkowa, przy której zajętych jest 
około 1000 ludzi. Prócz tego posiada „Opiag'* nową 
maszynę do łamania kamieni na kamień do budowy 
dróg i do wyrobu szutru i żwiru. Do przewożenia 
ciężarów urządzono kolejki wązkotorowe aż do Nr. 37. 
Ropę ze wszystkich szybów zbiera się w miernikach 
„Opiagu*, gdzie się ją odmierza i oznacza ciężar 
gatunkowy, z mierników odtłacza się ją do głównego 
zbiornika a stąd sama odpływa do rezerwoarów na 
stacyi w Nadwórnej. Do zbierania gazów jest urzą- 
dzonych 20 gazometrów. Do magazynowania pro- 
dukcyi są zbudowane 2 zbiorniki na 100 i 500 wa- 
oonów. Wiercenie prowadzi się obecnie w ten spo- 
sób, że na dwa blizko stojące szyby przypada 
1 kuźnia i I kotłownia. 

Ubiegłego miesiąca wybudowano w Bitkowie 
odbenzyniarnię najnowszego systemu. Surowcem tu 
przerabianym jest nie ropa lecz gaz, który odbenzy- 
niają kompressorami najnowszym sposobem, poczem 
gaz (po odbenzynieniu) bywa zużytkowywany do 
opału lub oświetlenia. Na razie przerabia SiĘ dziennie 
około 200 1. benzyny, w najbliższym zaś czasie będzie 
się przerabiało około 400 I. benzyny dziennie i więcej. 

Kierownikiem odbenzyniarni i wynalazca postępowa- 
nia jest inż. chem. Parchoff. Szczegóły odbenzyniania 
są zachowywane w ścisłej tajemnicy. Ńystem ten 
wpłynie niewątpliwie na konjunkturę targową od- 
nośnego artykułu w szczególności a na rozwój tutej- 
szego przemysłu nałtowego dodatnio wogóle. 

__ Obecny stan wierceń w Bitkowie przedstawia 
Się następująco: 

Kopalnia tow. „Opiag*: 
Szyb Nr. 1. w pogłębianiu. Głębokość 637 m. 

Rury 5. Wierci w czarnym łupku. 

Betriebsleiter, 14 Arbeiterbarracken, ein Wohnhaus 
fur den Betriebsdirektor, Werkstatte und ein Wohn- 
haus fiir den Sektionsbetriebsleiter. Der Bau der 
neuen grossen Werkstaitte, in welcher 10 Drehbadnke, 
5 Feuerherde, Dampfhammer und andere Maschinen 
Platz finden werden. Die Werkstdtte wird mit einem 
50 HP. Gasmotor und einer 25 HP. Dampimaschine 
betrieben. Weiter ein grosses Magazingebdude, neue 
clektrische Zentrale, neue Druckstation, Badeanstalt, 
Arbeiterkonsum, Schlachthaus und Backerci, Die in 
Bitków beschiftigten Arbeiter kónnen mit 1500, wdhrend 
die Gesamtzahl mit 5000 bezitfert werden. 

Da das Terrain eine sehr grosse Flache deckt, 
und die Schichte weit von einander entfernt sind, 
wurden die Opiaggruben in 3 Sektionen geteilt. Die 
erste Sektion umfasst das Terrain der alten Grube 
und die neuen Schichte Nr. 29, 30, 32, 27 und den 
Schacht „„Austria*. Sektionsleiter Herr Morgulec. 
Sektion Il. umfasst das Terrain gegen Maniawa und 
Babcze u. z. die Schiichte Nr. 1, 26, 14, 12, 16, 17 
und einige projektierten und angemeldeten Schdchte. 
Sektionsleiter H. Podoski. Die Sektion III. gegen Pa- 
sieczna und Pniów gehóren die Terrains „Plytki* und 
Schacht Nr. 37. Sektionsleiter Herr M. Szydłowski. 
Ausserdem leitet Herr Ing. Bielski 2 Schdchte an der 
Maniawagrenze. Der Weg von Pasieczna nach Bitków 
wird soeben gebaut. Es arbeiten dabei zka 1000 Ar- 
beiter. Die Arbeit wird durch eine neue Steinbrechma- 
schine, bedeutend vereinfacht. Es wurden schmalspu- 
rige Feldbahnen bis zum Schachte Nr. 37 gelegt. Das 
Rohól wird aus allen Schdchten in die Messbotiche 
der „Opiag”* geleitet, wo dasselbe gewogen, und das 
spezifische Gewicht bestimmt wird. Sodann wird das 
Oel in den Hauptbehdlter gedriickt, von wo es 
selbsttitig in die Reservoire auf der Starion in Nad- 
wórna herabfliesst. Zur Gassammlung gibt es 20 Ga- 
someter, die Produktion wird in 2 Behaltern zu 100 
und 300 Zisternen magaziniert. 

Im vorigen Monate wurde in Bitków eine Ent- 
bezinierungsanstalt neuesten Systems erbaut. In dieser 
Fabrik wird jedoch nicht das Rohól, sondern das Gas 
nach einem neuen Verfahren entbenziniert. Nach der 
Entbenzinierung wird das (Gas zu Heiz- und Be- 
leuchtungszwecken verwendet. Vorlaufig werden zka 
200 1. Benzin pro Tag verarbeitet, in der Zukunit 
wird jedoch die Tagesleistung bedeutend vergróssert. 
Die Anstalt wird durch den Erfinder des neuen Ver- 
fahrens Ing. chem. Parchoff geleitet. Das Vertahren 
selbst, ist mit einem strickten Geheimnis umhiillt. 

Nachfolgend ist der Stand der Bohrungen an- 
gegeben (20. VIIL) 

Gruben der „Opiag*. 
Schacht Nr. 1. wird vertieft. Tiefe 637 m.. 5' 

Róbren. Schwarzer Schiefer. 
Schacht Nr. 25. Tietfe 560 m. Trichter bis zur 

a> > 500 m. eingelassen. 10" Róhren. Tagesprod. 
ist. 

Schacht Nr. 27. Wird gebohrt. Tiete 491.20 7' 
Róhren. Weicher grauer Sandstein in Schiełerschichten. 
Wasser in 340 m. mit 10: und in 420 m. mit 9' 
RA abgesperrt. Schóne Rohólspuren und starke 

ase. 
Schacht Nr. 14. Tiefe 1190 m. 5' Róhren mussten 

bei 600 m. ausgeschnitten, und die Pumpe eingelassen 
werden. Aus dieser Tiefe wird das Oel in einer Menge 
von 15 Fass pro Taggepumpt. Das Oel ist schwer, 
paraffinhaltig. 
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Nr. 16 | 
Szyb Nr. 25. Głęb. 560 m. Lej zapuszczony do 

głęb. 500 m. Rury 10. Produkuje dziennie 1 cyst. 
Szyb Nr. 27. Wierci w głębokości 491.20 m. 

Rury 7*. Wierci w szarym miękkim łupku z pias- 
kowcem. Woda zamknięta w głęb. 340 m. rurami 10' 
a w głęb. 420 m. rurami 9. W szybie tym okazują 
się ładne ślady ropy i silne gazy. 

Szyb Nr. 14. Głębokość 1190 m. Raty 5'- do 
głęb. 600 m. musiano ucinać i zapuścić pompę. 
Z tej też głębokości pompuje się ropę około 15 be- 
czek dziennie. Ropa ciężka, parafinowa. 

Nr. 29. Głębokość 637 m. zapuszczono leja do 
głębokości 560 m. w rurach 2". Obecnie rurują 7' 
i będą wiercić dalej. 

Nr. 31. Zapuścił leja do głębokości 460 m. 
w rurach 9*. Produkcya nieustalona, około 1 cyst. 
dziennie. 

Nr. 32. wierci w głębokości 70 m. w sinym 
twardym kamieniu. Rury 16. 

„Austria* wierci w głębokości 245.90 m. 
w Szarym piaskowcu. Rury 9. Woda zamknięta 
w głęb. 200 m. rurami 12 a w głęb. 240 m. rurami 10". 

„Galia* z powodu położenia na gruncie spor- 
nym przesunięta o 100 m. w stronę południową. 

Kopalnia Tow. naft „Bitków«. 
Szyb „Kiernica* Nr. 1. Głębokość 831 m. 

Rury 6'. Czarny łupek z piaskowcem. Produkcya od 
30. VII. 3000 kg. dziennie. Łączna produkcya w lipcu 
wynosiła 6 wagonów. 

Szyb „Polanka Nr. 1. Wierci w głębokości 
818 m. w rurach 7'. Ostatnie ślady ropy napotkano 
w głębokości 555 m. 

Tow. naft „Montan%. 
Szyb „Victoria* Nr.1.po nieudałych próbach 

z tłokiem i lejem zapuszcza znów pompę. Głęb. 
822 m. Rury 7". 

Tow. Naft. „Starunia-Bitków«. 
Szyb „Elza* Nr. 1. pompuje dziennie 5—10 be- 

czek ropy. 
Kopalnia N. Golda: 
Szyb Nr. 1. produkuje */, cyst. dziennie. 
Szyb Nr. 2. wierci w, głębokości 264 m. w pias- 

kowcu szarym. Rury 10". Slady ropy i gazy. 
Kopalnia Tow. „Oliga*. 
Szyb Nr. IL. wierci w głęb. 16.60 m. w bardzo 

twardym kamieniu białym. Rury 18". 
Kopalnia „H. Mikuli i Ska. 
Szyb Nr. 1. ukończyt montowanie i rozpocznie 

w najbliższych dniach wiercenie. Kierownikiem jest 
p. Niewolski. 

Pasieczna. 
Kopalnia „L. Griffele. 
Szyb Nr. 7. wierci w głęb. 306 m. w piaskowcu. Rury 9". 
Kopalnia „Robert Rudolf<. 
Szyb Nr. 3. wierci w głęb. 60 m. w bardzo 

wardym piaskowcu. Rury 14". 
Kopalnia H. Wundermann i Ska.* 
Szyb Nr. 1. łyżkuje na razie 550—750 kg. ropy dziennie. 
Kopalnia Tow. naft. „Oliga”. 

„Szyb Nr. 3. wierci w głęb. 103.10 m. w sinym 
kamieniu. Rury 12". 

„ . Firma ta wybudowała 4 duże domy dla urzędni- 
ków i kierowników i założyła konsum na wzór 
bitkowskiego. Wiercenie szybu Nr. 3. prowadzi 
w akordzie „Intern. Bohrgesellschaft* z Erkelenz. 

—— PPT WAP "TERE EEE ZEP HP ON W DEE ARE ZR Z NI PARA DA ROW DÓB 

Schacht Nr. 29. Tiefe 637 m. In die 9' Róhren 
wurde ein Trichter bis zur Tiefe von 560 m. einge- 
lassen. Gegenwartig wird das Bohrloch mit 7* Rohren 
verrohrt, wonach weitergebohrt wird. 

Schacht Nr. 31. Hier wurde der Trichter bis zur 
Tiefe von 460 m. in 9' Rohre eingelassen. Produktion 
zka I Zist. pro Tag. 

Schacht Nr. 32. Wird gebohrt. Tiefe 70 m. harter 
Sandstein. 16" Róhren. 

Schacht „Austria* erreichte die Tietę von 
245.90 m. und wird im grauen Sandstein weiterge- 
bohrt. 9* Róhren. Wasser wurde in 200 m. mit lo: 
und in 240 m. mit 10" Róhren abgesperrt. 

Schacht „Galia wurde, da erauf der im Streit 
sicii befindenden Parzelle montiert wurde, um 100 m. 
gegen Siiden verschoben. 

Petroleum Ges. „Bitków*. 
Schacht „Kiernica* Nr. 1. Tiefe 831 m. 6' 

Róhren bohrt und kolbt abwechselnd. Produktion : 
vom 50. VII. an 3000 kg. pro Tag. Gesamtproduktion 
im Juli 6 Zisternen. Schwarzer Schiefer und Sandstein. 

„Polanka* Nr. 1. Wird gebohrt. Tiefe 818 m. 
T* Róhre. Grauer Schiefer Sandstein. Die letzten Roh- 
ólspuren wurden in 555 m. angebohrt. 

M GNMtAaTE ASG. 

Schacht „Victoria* Nr. 1. Nach erfolglosen Ver- 
suchen mit Kolben und Trichter, wird die Pumpe 
wieder eingelassen. Tiete 822 m. Róhren 7: 

Pet, - Ges: „StaraniasBitków:: 
Schacht „Elsa* Nr. 1. wird gepumpt. Produktion 

5—10 Fass pro Tag. 
Grube N. Gold. 
Schacht Nr. 1. produziert 3/, Zisternen pro Tag. 
Schacht Nr. 2. wird gebohrt, Tiefe 264 m. 

Grauer Sandstein. Róhren 10". Rohólspuren u. Gase. 
Gruben der: Ges. „Oliga*. 
Schacht Nr. II. wird gebohrt. Tiefe 16.60 m. 

sehr harter Sandstein. Rohre 18*. 
FL Mik uli CC: 
Schacht Nr. 1. wurde fertigmontiert. 

rung wird demnaichst begonnen. 
Pasieczna. 
Grube 2"GriTtEek 
Schacht Nr. 7. Tiefe 306 m. Róhren 9*. 

im Sandstein. 
Grube R. Rudolf. 

i Schacht Nr. 3. bohrt in der Tiefe von 60 m. 
Róhren 14*. Sehr harter Sandstein. 

Grube. def: Ges;.„,Oliga?. 
Schacht Nr. 3. Tiefe 103.10 m. bohrt im Sand- 

stein. Róhren 12*. Die „Oliga* hat hier 4 grosse 
Beamtenhduser gebaut und Konsumladen eingerichtet. 
Die Bohrung des Schachtes Nr. 3. wird im Akkord 
von der [nternationalen Bohrgesellschaft Erkelenz 
gebohrt. 

Bez. unserer Korrespondenz in der Nr. 14. der 
„Ropa schreibt uns die Internationale Bohrgesellschaft 
wie tolgt: „Entęegen den Mitteilungen auf Seite 316 
der Zeitschrift „Ropa* dieses Jahrganges stellen wir 
fest, dass die von uns am 2. Juli begonnene Bohrung 
Oliga Nr. 3. am2.August, also genau einen Monat spóiter 
mit 14: Verrohrung bei 90 m. Teufe angelangt war*, 
Hiezu haben wir zu bemerken, dass die Nr. lą. 
unserer Zeitschrift am 2. August bereits in den Hiinden 
unserer Abonnenten war und in der betreffenden 
Korrespondenz der Stand der Bohrungen vom 15. Juli 
beriicksichtigt wurde. Die Red. 

Die Boh- 

Bohrt 
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Odnośnie do naszej korespondencyi w Nr. 14. 
„Ropy otrzymujemy następujące pismo od Interna- 
tionale Bohrgesellschait w Erkelenz: 

„Odnośnie do notatki na str. 516 czasopisma 
„Ropa* z b. roku, stwierdzamy, żę rozpoczęte przez 
nas 2. lipca wiercenie Oliga Nr. 3. dnia 2. sierpnia zatem 
dokładnie w jeden miesiąc później osiągnęło głębokość 
90 m. przy 14' rurach". | W sprawie powyższej korespondencyi musimy 
zauważyć, że Nr. 14. „Ropy*, był 2. sierpnia już 
w rękach naszych prenumeratorów. W odnośnej ko- 
respondencyi uwzględniony był stan wierceń z dnia 
15. lipca br. Red. 

Ogólna produkcya ropy w Pasiecznej za 
miesiąc lipiec 1913. 

„A. Compes* — 87/, cystern 
2 Gmielk SA 0 R; 
KE Rudolf" a, 4a JE 

„Wundermann*— 1 5 
.BRGOSOMS =" ż 

Razem 20/2 EVSIGFN. 
Ekspedycya ropy ze stacyi Nadwórna 

wynosi za miesiąc lipiec — 2683704 kg. tj. około 
2681/, wagonów ropy. 

W uzupełnieniu wiadomości pomieszczonych 
w ostatnim numerze donoszą nasi korespondenci: 

Na linii naftowej Siary-Sękowa-Ropica 
ruska (koło Gorlic) rozpoczynają wiercenie trzy nowe 
przedsiębiorstwa. Spółka włościąńska rozpoczyna 
na terenie około 100 morgowym wiercenie 1 rygiem. 
Zaznaczyć tu wypada dojrzałość naszych Mazurów, 
którzy zamiast szukać szczęścia na stepach i lasach 
Kanady, a prawa naftowe na własnych zagonach 
odstępować obcym, tworzą sami spółkę z kapitałem 
100.000 koron i na skomasowanym terenie sami za- 
kładają kopalnię. 

W Sękowej na „Pustem polu* i na terenach 
kilkuset morgowych w Ropicy ruskiej zaczyna 
już wiercenie 2 rygami rdzennie krajowa firma Józeł 
Tumidajski właściciel kopalń w Borysławiu. Prócz tego 
ma wiercić p. M. Mrazek na własnym terenie w Ropicy. 

Na linii naftowej Kobylanka-Kryg-Li- 
busza-Lipinki panuje bardzo ożywiony ruch 
terenowy i wiertniczy. W Lipinkach na zakupionych 
terenach rustykalnych ma wkrótce rozpocząć wier- 
cenie firma 0. Smreker. Mają tu także rozpocząć 
wiercenie dwoma rygami Ignacy Stern z Krakowa 
i Chiel Morgenstern z Drohohobycza. Na znacznym 
terenie włościańskim rozpoczyna wiercenie Ks. Sa- 
pieha i Ska. 

W pobliżu Krosna w gminie Toroszówka 
tworzą się nowe przedsiębiorstwa zagraniczne, z któ- 
rych jedno z Gotha rozpoczęło już budowle ko- 
palniane. i | 
: W Męcince rozpocznie wkrótce wiercenie 
jednym rygiem firma J. M. Waterkeyn. 

Nawet na starych zaniechanych kopalniach 
środkowej i wschodnej Galicyi od Zagórza do Sam- 
bora ruch terenowy i wiertniczy pokaźnie Się ro- 
zwija, zwłaszcza w okolicy Zagórza, Ustrzyk, 
Sambora I SUzeLBił. | 

W Mokrem koło Zagórza Tow. Johanna na 
ogromnym terenie (obszar dworski Dr. Goldhammer) 
otrzymało w pierwszym .probnym szybie produkcyę. 

Najdalej we wschodniej Galicyi wysuniętym 
posterunkiem naftowym będzie Jabłonica koło 
Tatarowa, gdzie na kilkuset morgowym terenie roz- 
pocznie wkrótce krajowa firma wiercenie jednym 
rygiem. 

ROBA: 6 369 | 
Gesamtproduktion von Pasieczna 

pro Jul "> 
„A. Compes" — Ś87f ZISI. 
„Ex Grilele 2 00 3 
„R. Rudolf" — 4 
„Wundermann* — | 
„Gebr.: Gorgon<=> +1 8 

Zusammen 20 - Zist. 
Die Rohólexpedition von der Station 

Nadwórna im Juli belief sich auf 2683704 ke. óder 
zka 268'/, Zist. 

Uber die Bohrtatigkeit in Galizien berichten 
wciter unsere Korrespondenten: 

Auf der Naphtalinie Siary-Sękowa-Ro- 
pica ruska (bei Gorlice), werden demndchst drei 
neue Gesellschaften die Bohrarbeiten aufnehmen. Eine 
von den hiesigen Landleuten gegriindete Gesellschaft 
wird demnichst auf einem 100 Joch kommasierten 
Terrain die Bohrung mit einem Schachte beginnen. 
Es jst dies ein Beweis der Reife unserer Bauern, 
welche anstattin den Wiildern Kanada herumzustreichen 
und Gliick zu suchen, und eigene Grundstiicke an 
Auslindern zu verpachten, eine Gesellschaft mit 100.000 
Kronen Kapital gegriindet hatten und eine Naphta- 
grube anlegen. 

In Sękowa auf „Puste pole" und auf einige 
hundert Joch grossen Terrains in Ropica ruska 
beginnt die Bohrung mit 2 Schdchten eine inlandische 
Firma Peter Tumidajski, Grubenbesitzer aus Bory- 
sław. Ausserdem soll hier H. M. Mrazek auf eigenem 
Terrain mit der Bohrung beginnen. 

Auf der Naphtalinie Kobylanka-Kryg-Li- 
busza-Lipinki herrscht eine rege Terrain- und 
Bohrtitigkeii. In Lipinki soll demnichst auf den 
Rustikalgriinden die Firma O. Smreker mit der Boh- 
rung beginnen. Es sollen hier auch demnaichst [gn. 
Stern aus Krakau und Chiel Morgenstern aus Dro- 
hobycz mit zwei Bohrrimgs beginnen. Auf einem 
orossen von den Bauer: erworbenen Terrain beginnt 
die Bohrung Fiirst Sapieha u. Co. 

[n der Gemeinde Toroszówka bei Krosno 
werden neue auslindische Geselischaiten gegriindet, 
von welchen eine aus Gotha bereits mit der Montage 
begonnen hatte. i 

In Mencinka werden von der Firma |. M. 
Waterkeyn Vorbereitungen zum Bohrbeginne getrofien. 

Auch auf den alten aufgelassenen Gruben in 
Mittel- und Ostgaliziea von Zagórz bis Sambor lebt 
die Bohrtitigkeit auf und speziell in der Gegend von 
Zacgonz Ustrzyki sambor auRU Strzelbice. 

In Mokre bei Zagórz erbohrte die Gees. „Jo- 
hanna in dem Probeschachte eine Produktion. 

Am meisten in Ostgalizien vorgeriickter Bohr- 
posten wird die Grube in Jabłonica bei Tatarów 
sein, wo demnichst auf einem einige hundert Joch 
grossen [Terrain eine inlindische Firma mit der 
Bohrung eines Schachtes beginnen wird. 

J. FATIO, Bbriissel. 
Verwaltung, Finanzierung, _Grundung 

'2 « - Von Aktien-Geselischaften. - - - 

Ńitestes Geschift in Belgien fiir den Handel 
von Nafta-Bruttos. i 
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_ Telegraphen-Station 

ZENTRALBUREAU 

Bahn-, Post- £ 

Stryj. 

Postsparkassen- 
Konto Nr. 122.331. 

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

Telephon Nr. 7. 

LWEIG-FARRIKEN 
IR GALIZIEN : 

Borysław, 
Telephon Nr. 16. 

Tustanowice, 
Telephon Nr. 9. 

Borysław-Wolanka, 
Telephon Nr. 64. 

Neueste kombiniecie Bohrausriistungen Rotations- 
system „ROTARY*%* mit galizisch-kanadischem 

Bohrkran — komplett oder getrennt. 
Informationen, Skizzen und Offerten auf cefl. Wunsch. 

Mac lntosh 4 / 
GESELLSCHAFT M. B. H. 

VORMALS 

PERKINS, MAC INTOSH % PERKINS gegriindet 1885. 

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

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

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

TRANSPORTABLE ausfaconeisen gebaute und leicht 
montierbare Bohrkrine und Bohrturmgeriiste. 

DAMPFFÓRDERHASPEL 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. 

BOMHRWEKZEUGE 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. 

WIGZ 

i szą l (LJ) 

rabrik in England: | 
Perkins, Mac Intosh, . 
Petroleum Tool £] 
Boring Co. Limited. 

St. Albans. 
Telegramme: 

BORING, St. Albans. : 

bureau: 

London, E. (. 
19, Bishobsgate. 

Telegramme : 
OLEBORERS, London. 

Gieneral-Vertreter 
liir Europa: 

Verein fiir Handel, 
Giewerbe % Acker- 
bau in Lemberg, 

Romanowiczgasse 1. 
Telegramm-Adresse : 

HANDELSVERELN, Lemberg 
Telephon Nr. 168. 
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WIADOMOŚCI OSOBISTE. 
. Kol. Henryk Drejer objął kierownictwo kop. Kazimierz, 

wł. firmy Joanna w Borysławiu. i 
Kol. Franciszek Jędrzejowski objął kierownictwo kop. 

_„Mary* firmy Waterkeyn w Borysławiu. | 
Kol. Stan. Jarzyna objął kierownictwo kop. Monte Carlo. 

" Kol. Kalikst Dębiński objął kier. kopalni w Perehińsku 
wł. Tow. akc. raf. olei miner. 

Kol. inż. Stan. Krasuski obejmuje kierownictwo wat- 
sztatów tow. „Premier* w Perehińsku. 

WIADOMOŚCI RÓŻNE. 
Przestroga dla wyjeżdżających do Indyi. Od jednego 

z kierowników kopalń pracującego od szeregu lat w Indyach 
otrzymaliśmy bardzo cenne iniormacye dotyczące warunków 
płac kierowników kopalń w -Indyach. Informator nasz piszę — 
mm. i. Galicyanie cieszą się tu jak najlepszą opiią, a jednak 
są za licho płatni, podczas gdy wiertacze amerykańscy, którzy 
swoim obowiązkom zazwyczaj podołać nie mogą są płatni 
miesięcznie po 650 do 800 guldenów holend. a czas kon-- 
traktu zaliczają im od dnia wyjazdu na miejsce przeznaczenia. 

Polacy, którzy zawsze osiągali najlepsze rezultaty 
wiertnicze i bez porównania lepiej pracują od Amerykanów, 
powinni żądać co najmniej: kierownik-wiertacz 650 guld. 
holend. wiertacz 450 guld. holend. 1 guld. metrowego, ase- 
kuracyę i t. p. a czas kontraktu z dniem rozpoczęcia podróży. . 
Kontraktu nie powinno się zawierać na czas dłuższy niż 
jeden rok. 

KRONIKA RUCHU. 
Z notatek naszego biura statystycznego. 

16/8. 
W szybie „Spindeltop* w Tustanowicach, który ma 

obecnie 1479 m. głębokości, zarurowany 6 rurami, przy próbnem 
tłokowaniu osiągnięto niespełna */s cyst. ropy. Szyb pogłębia 
się dalej. 5 W szybie „Henry” (Premier) w Tustanowicach tłokuje się 
przez 1 szychtę z wynikiem 3/,—1 cyst. przez 2 szychty pogłębia 
się otwór, który ma obecnie 1160 m. głębokości a zarurowany 
jest 67. rurami. : e: Szyb „Diamant* w Borysławiu otrzymał w głębokości 
CO5 m. przy T' średnicy rur, zapomocą tłokowania 3/, —1 cyst. 
dziennej produkcyi. | 

18/8. 
Szyb „Erdólwerke Galizien VII" w Tustanowicach 

1214.20 m. głęboki, po zapuszczeniu 4' rur, dostał za tłakiem 
l cyst. dziennej produkcyi. RA 

W szybie „Fanto IX* w Tustanowicach tłokowano wczoraj 
4 godziny-i uzyskano 1000 kg. ropy. 

Szyb' „King Eduard* w Tustanowicach ma 1204 m. głę- 
bokości, przez 2 szychty pogłębia się a przez 1 szychię ttokuje 
się z wynikiem 11/5—1*/, cyst. 

s Szyb „Dziunia. w Tustanowicach ma 1400 m. głębo- 
kości, 6" rury i wierci się w twardym piaskowcu. 

19/8. 
Szyb Karpackiego Tow. „Tłoka XVIII" w Tustanowicach 

po pogłębieniu otworu o 40 cm. dostał znacznie większą pro- 
dukcyę wybuchową. Od godz. l-ej pop. przychodzi */, cyst. na 
godzinę, zatem dzienna produkcya powinnaby wynosić 18 cyst. 
Dzisiejszą produkcyę oznaczyliśmy szacunkowo na 12 cyst. 

W szybie „Ella* w Tustanowicach nie tłokuje się Z po- 
wodu naprawy haspla. 

Szyb „Kamilla I* w Borysławiu (1332 m.5' r.) produkuje 
za tłokiem 11/, cyst. dziennie. 

i 20/8.. 
'Szyb Ratoczyn Petr. Ges. Nr. VI. w Borysławiu z. pro- 

dukcyą 11/, cyst. dziennie, który wraz z 10-cio morgowym tere- 
em nabyła firma Motor Owners Petr. Comb. zostająca pod za- 

PERSONALNACHRICHTEN. 
H. Heinrich Drejer hat die Betriebsleitung der Grube 

„Kazimierz* d. Firma „Joanna” in Borysław iibernommen. 
H. Franz Jędrzejowski hat die Betriebsleitung der Grube 

„Mary* d. Firma: j. Waterkeyn in Borysław ibernommen. 
H. Stanisław Jarzyna iibernahm die Betriebsleitung d. 

Grube Monte Carlo. 
H. Kalixt Dębiński iibernahm die Leitung der Bohrungen 

d. Firma Mineralólraffinerie A. G. in Perehińsko. 
H. Ing. Stan. Krasuski iibernimmt die Leitung der Werk- 

stitte der „Premier* Ges. in Perehińsko. 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 

Warnung fiir Bohrtechniker. Von einem Bohrtechniker, 
welcher seit einer Reihe voń Jahren in Indien arbeitet erhal- 
ten wir folgende Informationen : Die polnischen Bohrbetriebs- 
leiter, werden hier sehr gesucht und trotzdem, dass sie sich. 
hier sehr bewiihrt haben, werden sie verhiltnismdssig unge- 
niigend bezahlt. Amerikanische Bohrmeister, welche seinen 
Pflichten selten nachkommen, verdienen hier 650 — 800 holl. 
Gulden per Monat, und.die Vertragszeit beginnt mit dem 
Antreten der Reise. a> 

Die Polen, welche hier immer die besten Resultate 
erzielt hatten und bedeutend besserals die Amerikanerarbeiten, 
miissen wenigstens folgende Bedingungen verlangen: Bohr- 
betriebsleiter 650, — Bohrmeister 450 holl. Gulden, 1 Gulden 
Metergeld, Assekuration etc. Arbeitsvertiag nicht linger als 
fiir ein Jahr, vom Datum des Reisebeginnes. 

BETRIEBSCHRONIK. 
Aus den Notizen unseres statistischen Biiros. 

16/8. 
lm Schachte „Spindeltop” in Tustanowice, welcher gegen- s 

wartig 1479 m. tief und mit 6' Róhren verrohrt ist, wurde pro- 
beweise gekolbt und ungefihr 1/, Zist. Rohól gewonnen. Der 
Schacht wird weiter vertieft. 

Im Schachte „Henry* (Premier) in Tustanowice wird 
1 Schicht tiglich mit Resultat von */,—1 Zist. gekolbt — 2 Schichten 
wird weiter gebohrt. Der Schacht ist 1060 m. tief, mit 6” Róhren 
verrohrt. | 

Schacht „Diamant* in Borysław hat in der Tiefe von 
905 m. bei 7" Rohrendimension, eine Produktion von */,—1 Zist. 
taglich bekommen. 

18/8. 
Schacht „Erdólwerke Galizien VII* in Tustanowice 

1214.20 m. nach Einlassung der 4' Róhren bekam mittels Kol- 
bens eine Produktion von 1 Zist. tdglich. 

Im Schachte „Fanto IX* in Tustanowice wurde gestern 
4 Stunden gekolbt und 1000 Kg. Rohól gewonnen. —. 

Schacht „King Eduard" in Tustanowice ist 1204 m. tief, 
wird in 2 Schichten vertieft und 1 Schicht gekolbt mit Resultat 
von 1!/—13/, Zist. tiglich. 

Śchacht „Dziunia* in Tustanowice ist 1400 m. tief, mit 
6" Róbren verrohrt und wird im harten Sandstein gebohrt. 

19/8. 
Im Karpathenschachte „Tłoka XVIII* in Tustanowice wurde 

heute nach einer Vertiefung von 40 cm. eine bedeutend gróssere 
etuptive Produktion angebohrt. Seit 1 Uhr nachm. betrdgt die 
Produktion zka 3/, Zist. per Stunde. Die Tagesproduktion diirite 

'somit zka 18 Zist. betragen. In dem heutigen Ausweise haben 
wir die Produktion schitzungsweise mit 12 Zist. eingesetzt. 

Im Schachte „Ella* in Tustanowice wurde wegen Haspel- 
reparatur nicht gekolbt. 

Schacht „Kamilla I* in Borysław (1332 m. 5 R.) produ- 
ziert mittels Kolbens 1!/, Zist. taglich. 

20/8. 
Schacht der Ratoczyn Petr. Ges. Nr. VI in Borysław, 

mit einer Tagesproduktion von 1!/, Zist.. welcher samt dem 
10 Joch Terrain durch den Motor Owners Petr. Comb. Ldt. 
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rządem British Austrian P. Co. — otrzymał nazwę „Danamon*. 

"Na zakupionym terenie ma wkrótce stanąć nowy szyb oraz 
warsztaty. Z 

Nowy szyb w Borysławiu. Firma Fr. Brugger rozpoczęła 
montowanie nowego szybu na Ratoczynie (teren Lindenbaumów). 

Karpacki szyb „Tłoka XVIII*. Produkcya tego szybu wy- 
nosi 20—22 cyst. na dobę. 

21/8. 
Szyb karpacki „Tłoka XVIII" w Tustanowicach. Wczorajsza 

produkcya tego szybu wynosiła 25 cyst. 
Szyb „Julcia* w Borysławiu nabył od firmy F. Beigang 

X Ska p. Samuel Weinstock, który nazwę szybu zmienił na 
„Oilking". 

Szyb „Banzay I* w Tustanowicach. Tutaj buduje się nową 
wieżę. Szyb produkuje wybuchowo 1/, cyst. dziennie. 

W szybie „Nafta VII* w Tustanowicach wyrabia się za- 
syp, wobec czego nie ma na razie żadnej produkcyi. 

22/8. 
Szyb karpacki „Tłoka XVIII" w:Tustanowicach. Produkcya 

tego szybu utrzymuje się nadal w wysokości 25 cyst. dziennie. 
W szybie „Livia* w Truskawcu wstrzymano na razie tło- kowanie. 
W szybie „Krakus* w Borysławiu zaprzestano tłokować 

i przystąpiono do pogłębiania otworu. 
Szyb „Wisła* w Tustanowicach tłokuje się od wczoraj 

z wynikiem 1/, cyst. dziennie. 
Szyb „Oil Spring* w Mraźnicy ma 496 m. głębokości, 

Zarurowany jest 10” rurami i wierci się dalej. 

28/8. 

Szyb „Liliom Il.'* w Tustanowicach. Produkcya tego szybu 
po dopuszczeniu jednej rury podniosła się na 101/, cyst. dziennie. 

R OZY0-. Fahto XF" w Tustanowicach nie tłokowano z po-- 
wodu naprawy wieży. 

Szyb „Henryk |.'* w Tustanowicach ma obecnie 1789 m. 
głębokości i pogłębia się bez przerwy w pokładach twardego 
piaskowca. Słup ropy w otworze dosięga 1700 m. 

Szyb „Bleriot'* w Tustanowicach ma 922 m. głębokości, 
zarurowany 7” rurami do 921 m. wierci się. Występują gazy 
i wybuchy szlamowe. 

25/8. 

Szyb „„Nafta II. * w Tustanowicach nie tłokuje się z po- 
wodu instrumentacyi, przeto nie ma na rnzie produkcyi. 

_ Szyb „Nafta V.* w Tustanowicach z powodu instrumen- 
tacyi ma tylko 1 cyst. prod. 

Szyb „Etna'* w Borysławiu ma obecnie 771 m. głębokości, 
zarurowany 9" rurami i wierci się dalej. Szyb ten ma już silne 
gazy i bardzo ładne ślady ropne. Słup ropy w otworze dosięga 
100 m. wysokości. 

Szyb „Morgan* w Tustanowicach ma 850 m. głębokości, 
zarurowany 9' rurami i wieri się dalej. | 

26/8. 

Szyb „Galicyjska Spółka II* w Tustanowicach, po 
pogłębieniu otworu produkuje 11/, cyst. dziennie. 

W szybie „Nafta Il.'* w Tustanowicach instrumentuje się 
w dalszym ciągu za pozostałym w otworze tłokiem. 

. W szybie „Jenny I.* w Tustanowicach, który ma 1370 m. 
głębokości, zarurowany 5" rurami, tłokowano wczoraj na próbę 
i uzyskano 1 cyst. ropy. Dziś przedp. tłokowano znowu jednak 
0 miernym wynikiem, przeto przystąpiono do pogłębiania 
otworu. | 

27/8. 
W szybie „Nafta VII." w Tustanowicach z powodu 

naprawy wieży wiertniczej nie podjęto jeszcze tłokowania. 
.. Szyb „Erdoelwerke Galizien X* dowiercono w głębo- 

kości 1276.50 m. przy 6 dym. rur z produkcyą dzienną 3 
cyst. Ropę wydobywa się zapomocą tłokowania. 

ą zyb „Jan Albert* w Borysławiu (dawniej „na Prociu'') 
ma 1070 m. głębokości, zarurowany 7" rurami, Po zapuszczeniu 
6" rur do tłokowania uzyskano 1/,—1/, cyst. dz. prod. 

28/8. 
.. Szyb „Naphta II." w Tustanowicach. Tutaj wyciągnięto 
już pozostały 'w otworze tłok i rozpoczęto tłokowanie. 

Szyb „Fanto VI.* w Tustanowicah po pogłębieniu do 
1452 m. produkuje za tłokiem 3 cyst. dziennie. 

_W szybie „Fanto Nr. XI.*w Tustanowicach wyrabiano 
zasyp, wobec czego mniejsza prod. 

welche unter der Verwaltung d. British Austrian P. Co. steht, er- 
worben wurde, wurde mit dem Namen „Danamon* getauft. Auf 
dem erworbenen Terrain soll. demnachst ein neuer Schacht und 
Werkstatte erbaut' werden. , i 

Neuer Schacht in Borysław. Firma Fr. Brugger hat mit 
der Montage eines Schachtes in Borysław-Ratoczyn begonnen. 
(Terrain Lindenbaum). - 
| Karpathschacht „Tłoka XVIII*. Die Produktion hat in der 
Intensivitat nicht nachgelassen und betrigt 20—22 Zjst. 

21/8. | 
Karpathschacht „Tłoka XVIII* in Tustanowice. Die gestrige 

Produktion dieses Schachtes betrug 25 Zist. 
„e ochacho>dulaia em Borysław wurde von der Firma 

F. Beigang © Co. durch H. Samuel Weinstock abgekauft, welcher 
den Namen des Schachtes auf „Oilking* anderte. 

Schacht „Banzay I* in Tustanowice. Hier wird ein neuer 
Bohrturm gebaut. Der Śchacht produziert eruptiv 1/, Zist. tiglich. 

Im Schachte „Naphta VII* in Tustanowice wird der Nach- 
tall ausgearbeitet, weshalb keine Produktion vorhanden ist. 

22/8. 
Karpathschacht „Tłoka XVIII* in Tustanowice. Die Pro- 

duktion dieses Schachtes hilt andauernd mit.20 Zist. pro Tag an. 
Im Schachte „Livia* in Truskawiec wurde vorldufig der 

Kolbenbetrieb eingestellt. 
Im Schachte „Krakus* in Borysław wurde der Kolben- 

betrieb eingestellt und zur Vertiefung des Bohrloches geschritten. 
Schacht „Wisła* in Tustanowice wird seit gestern gekolbt 

mit Resultat von 1/, Zist. pro Tag. 
Schacht „Oil Spring* in Mraźnica ist 496 m. tief mit 

10" Róhren verrohrt und wird weiter gebohrt. 
23/8. 

Schacht „„Liliom Il.'* in Tustanowice. Hier wurde ein 
Rohrstiick zugegeben, worauf die Produktion auf 10!/,. Zist. - ge- 
stiegen ist. 
.___„kantoschacht Nr. XI. in. _Tustanowice wurde infolge 

Bohiturmesreparatur nicht gekolbt. 
Schacht „„ Henryk |.* in lustanowice ist gegenwartig 

1789 m. tief und wird ununterbrochen tiefer gebohrt. Die Boh- 
rung befindet sich im harten Sandstein. Die Rohólsiule ist 
1700 m. hoch. 

Schacht „„Bleriot'* in Tustanowice ist 922 m. tief mit 7: 
Róhren bis 921 m. verrohrt und wird weiter gebohrt. Es treten 
Gase und Schlammausbriiche zutage. 

25/8. 
Schacht „„Naphta II'* in Tustanowice wird instrumentiiert, 

weshalb keine Produktion vorhanden ist. 
Schacht „„Naphta V.* in Tustanowice hat wegen [Instru- 

mentation nur eine Zist. Produktion. 
Schacht „„Etna'* in Borysław ist bereits 771 m. tief, mit 

9" Róhren verrohrt und wird weiter gebohrt. Der Schacht hat 
schon starke Gase und sehr schóne Oelspuren Die Rohólsiule 
im Bohrloche steigt bis 700 m. Hohe, 

Schacht „„Morgan' in Tustanowice ist 850 m. tief, mit 
9' Róhren verrohrt und wird weiter gebohrt. 

26/8. 0 
Schacht ,„„Galicyjska Spółka Il." in Tustanowice produ- 

ziert nach Vertiefung des Bohrloches 11/, Zist. tiglich. 
Im Schachte „„Naphta Il.** jn Tustanowice wird weiter 

instrumentiert nach dem im Bohrloche zuriickgeblicbenen Kolben. 
Im Schachte „„Jenny I.* in Tustanowice, welcher 1370 m. 

tief und mit 5" Róhren verrohrt ist, wurde gestern probeweise 
gekolbt und 1 Zist. Rohól gewonnen. Heute vormittags wurde 
wiederum gekolbt, jedoch schon mit geringem Erfolge, weshalb 

_ zur Vertiefung des Schachtes geschritten, wurde. 
21/8. 

Im Schachte „Naphta VII.* in Tustanowice wurde 
wegen Bohr!'urmreparatur der Kolbenbetrieb noch nicht auf- 
genommen. | Schacht „Erdólwerke Galizien X* in Tustanowice 
wurde in der Tiefe von 1276.50 m. bei 6' Rohrendimension 
mit einer Tagesproduktion von 3 Zist, angebohrt. Das Rohól 
wird mittels Kolbens gefórdet. R i 

Schacht „Jan Albert" in Borysław (friiher „na Prociu*) 
ist 1070 m. tief, mit 7" Róhren verrohrt. Es wurden neu- 
lich 6" Róhren zwecks Kolbens eingelassen und eine Pro- 
duktion 1/,—1/, Zist. gewonnen. s 

% 

28/8. 
Schacht „Naphta Il.* in Tustanowice. Hier wurde der 

im Bohrloche zuriickgebliebene Kolben gestern herausge- 
zogen und der Kolbenbetrieb aufgenommen. 

Fantoschacht „Babicz VI.* in Tustanowice nach Ver- 
tiefung bis 1452 m. produziert mittels Kolbens 3 Zist. tiglich. 

Re ""y 
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Szyb „Ratoczyn P. G. IV." w Borysławiu. Tutaj po- 
głębiono otwór do gł. 1320 m. i dziś rozpoczęto tłokowanie, 
Od południa do 6-ej wieczór natłokowano 11/, cyst. zatem 
dzienna produkcya powinna wynosić przynajmniej 3 cyst, 

29/8. 
Szyb „Fanto Nr. VI." w Tustanowicach. Tutaj pogłę- 

biano przez 12 godzin otwór a 12 g. tylko tłokowano i z tego 
powodu produkcya wynos! tylko 1!/, cyst. 

Wznowienie ruchu wiertn. W szybie „Jdiger-Rogawski* 
firmy Fanto i w szybie „Port Artur |." firmy „Montan” 
w Borysławiu jutro będzie wznowiony ruch wiertniczy. 

Nowy szyb w Tustanowicach. Szyb „Champagne” 
Polsko-irańcuskiego Tow. w Tustanowicach jest już w zu- 
pełności zniontowany 1 jutro rozpoczyna się wiercenie. 

W szybie „Ratoczyn [V.* zapuszcza się 5 rury do 
tłokowania. 

' lm Fantoschachte Nr. XI. in Tustanowice wurde 
Nachfall ausgearbeitet, weshalb eine kleinere Produktion. 

Schacht „Ratoczyn P. G. IV.* in Borysław. Hier 
_ wurde das Bohrloch bis 1320 m. vertieft und heute zu kolben 

begonnen. Vom Mittag bis 6-h Abend hat man 11/5 gewonnen. 
Die Tagesproduktion diirfte also mindestens 3 Zist, betragen. 

29/6. 
Fantoschacht Nr. VI. in Tustanowice Hier wurde 

12 Stunden das Bohrloch vertieft und nur 12 Stunden gekolbt, 
weshalb die heutige Produktion nur 1!/, Zist. betrdgt. 

Bohrbetriebs- Wiederaufnahme. lm Schachte „Jager- 
Rogawski* der Firma Fanto © Co. und im Schachte „Port 
Arthur Nr. l." der Montan A, G. in Borysław wird morgen 
der Betrieb wieder aufigerommen. 

Neuer Schacht in Tustanowice. Schacht „Champagne* 
der Pólnisch-franzósischen Ges. in Tustanowice ist schon 
vollstindig montiert und morgen wird man mit der Bohrung 
anfangen. 

Im Schachte „Ratoczyn IV.'* werden 5” Róhren zwecks 
Kolbens eingelassen. 

| CEZ ZAC 

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

Koledzy! 
Dzisiejsze trudne stosunki ekonomiczne siłą, 

faktu przekonują 0 konieczności organizacji. Łączą 
się w każdym zawodzie zarówno pracodawcy w celu 
obrony własnych interesów, jak i pracujący dla zdo- 

"bycia znośniejszego bytu. tm siłniejszą im bardziej 
solidarną jest pewna organizacya, tem śmielej może 
występować na zewnątrz, tem lepiej może stać na 
straży interesów, których ma bronić. 

Związek, jako jedyna organizacya techników 
zajętych w przemyśle naftowym, nie ogranicza się 
tylko do akcyi mającej na celu postęp techniki wiert- 
niczej, lecz stosując się do wymogów chwili zakreśla 
sobie szerszy program działania. W tej myśli zaini- 
cyował i przeprowadził Związek cały szereg spraw 
mających ogólne znaczenie dla całego przemysłu 
naftowego jak też i dla poszczególnych techników 
wiertniczych. Jednemz najgłówniejszych zadań Związku 
jest dążenie do poprawienia materyalnego bytu kie- 
rowników kopalń. Jakkolwiek dzięki pomyślnej kon- 
junkturze panującej obecnie w przemyśle naftowym 
stosunki nasze znacznie się poprawiły, to jednak pa- 
miętać nam należy, że jak o tem wiemy z doświad- 
czenia, przemysł nasz przechodzi przesilenia, podczas 
których byt nasz jest wprost zagrożony. Obecne po” 
myślniejsze stosunki należy przeto wykorzystać 
w celu materyalnego poparcia naszej organizacyi 

i stworzyć sobie ostoję, o którą może prędzej niż 
się spodziewać możemy oprzeć nam się przyjdzie. 

Koledzy! Chciejcie zrozumieć, że w Waszych 
rękach spoczywa Wasz los, że od tego zależy nasza 
cała przyszłość w przemyśle naftowym, czy potrafimy 
być solidarni. 

Nie- na tem kończy -się cały obowiązek, żeby 
zapisać się do Związku, lecz należy popierać jego 
akcyę moralnie i materyalnie na każdym kroku. 

Do przeprowadzenia swych postulatów posiadać 
musi Związek podstawy materyalne, na które skła- 
dają się wkładki członków. Ogromna nieregularność 
w płaceniu wkładek utrudnia Związkowi podejmo- 
wanie jakiejkolwiek akcyi — brak nam oparcia fi- 
nansowego. Apelujemy przeto do Was Koledzy, byście przez 
regularne płacenie wkładek umożliwili nam przepro- 
wadzenie naszych postulatów. Zwracamy się tu prze- 
dewszystkiem do tych kolegów, którzy od dłuższego 
już czasu zalegają z wkładkami i z prenumeratą za 
Ropę. Zważywszy, że dochody te stanowią jedyną 
podstawę naszego istnienia, nie wątpimy, że wszyscy 
koledzy, którzy dotychczas nie byli w możności za- 
ległości wyrównać, wobec obecnie pomyślniejszych 
stosunków zawodcwych w najbliższym czasie to 
uczynią. 

Szczęść Boże! | 
Wydział Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 

Iwiqzek Techników Giertniczych © Borysłioiu 
mu na składzie następujące wydawnictwa i wysyła je za zaliczką lub poprzedniem natiesłuniem należytości : 
Prof. Dr. Józei Grzybowski — Geologia 

śmafowa. cc PA - R >,80 

_ Polski Kalendarz naftowy za rok 1908 „ 6-— 
»» = = »», 99 99 1909 ,, 6.— 

» (O | 9» 9952599: 1911 »9 6,;— 

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

ników wiertniczych .'.... «22» ls=— 
Inż. Jan Sholman „Przesilenie naftowe, 0.30 | 
Dr. Tad. Tarasiewicz „Przesilenie nait.' ,, ao i 
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Dom (dla interesów naftowych 
Aifonst Gostkowskie$0 
przez c. k. Namiestnictwo we Lwowie 
zamianowany i zaprzysiężony senzal 
dla sprzedaży ropy, wosku ziemnego 

i produktów tych minerałów. 
Finansowanie: 

Kopalń naftowych, 

SPRAWOZDANIE ZAPRZYSIĘŻONEGO SENZALA ALFONSA GOST- 
KOWSKIEGO, LWÓW, PASAŻ HAUSMANA L. 1. NR. TEL. 1059. 
BERICHT DES BEEIDETEN SENSALEN ALFONS GOSTKOWSKI, LEM- 

BERG, PASSAGE HAUSMANN NR. 1., TELEFON NR. 1059. 
Terenów naftowych, | | | | m 

procentów brutto, Dum | asvur | slvil | 30x | IX>X X-XI X 1913 Udziałów w kopalniach itp. Data | ma | | | XI | XII IX 1914 
LWÓW, Pasaż Hausmana l. | | 

Adr.-telegr : Lwów Gostkowski. 12.1913VIIL.| 900—905 , 905—910 | 915—920 © 926—931 © 935--941 1030-1040 
lelefon Nr. 1059. 13. „ „| 905—910 ; 910—915 915—920 ,„ , „o o» 1040-1050 

14. „. „| 896—901 , 901—906 | 913—918 , 924—929 , 934—930 . 1030- 1040 
Naphtahdus 15. , „ 2 powodu święta notowań nie było. 

Ej 16, , — | 914—916 | 926—928 , 927—925 ' 937—939 1040-1050 
NIIONS GostkOWSKi 1, ' 918—922 | 930—983 | 941—945 950-955 , 

von der hohen k. k. Statthalterei und 9 » | SURE SE > WA 
Handels- u. Gewerbekammer in Lem- KUNA m | als dań | ada £ 4 e At "a berg ernannter und bceideter Sensal >| > s | 10 ole dan OLE os | 01 OdJ 
fiir den Verkauf von Rohól, Erdwachs OS | do: 2 | | 0 0. 110. 
u. Erzeugnisse dieser Mineralien 22. „ , — | 893—897 , 9038—907 , 914—918 924—928 , 1us0- 1U40 
kai | 28.» , — | 890—895 900—905 , 911—916 921—926 , inanzierung: 24 s | | | | 

Von Naphtaterrains, Naph- ZA | Q8R_8on - 03 000 |. aka © 16.001 © 1030 1% i "ONA -- . 885—890 , 895—900 906-—911 | 916—921 1020-1030 
tagruben, Bruttoperzente, 26 — . 802—895 903—906 | 914—917 924-927 ; 1030-1040 Gruben-Anteile etc. DES j 7 | 
LEMBERG, Passage Hausmann 1. 

Telegr.-Adr.: Lemberg Gostkowski. 
Telephon 1059. 

TRESC. INHALT. 

Górnictwo Galicyi jako pole pracy. — Inż. R. Titus. Der Dergbau Galiziens als Betitigungsteld. — Weitere 
Dalsze PoSlący tat Way LO WE. — „rawa PISZKI. Angaben iiber Drehbohren. — Die Spiilbohrirage. — Die 
— £ ruchu wiertniczego. — Wiadomości osobiste. — ia- ROA ! m oh domości różne, -— Kronika ruchu. — Zawiadomienia Wydziału Bohrtatigkeit. — " EISOMEJNAElichien, Verschiedene Nach 
Związku Techników wiertniczych. — Sprawozdanie zaprzy- richten. — Betriebschronik. — Vereinsnachrichten. — Bericht 
siężonego sensala Alfonsa Gostkowskiego Lwów. des beeideten Sensalen Alfons Gostkowski Lemberg. 

| ZEE ZZ ZZO R EEEECERECEOSREJKKASZEE || 0 AAŁAR ARKO 4R AR GR © GR AR. £R 0 £R GR GR © GR GR GR. GR 

, | WARSZTATY MECHANICZNE 

Inż KAZIMIERZ HACZEWSKI Gr. Dudziak i Cz. (MMermon 
Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. 

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

SPECYALNOŚĆ: toczenie gwintów u dowolnie długich rur, ob- 
ciążników i sztang ratunkowych. .« : : : : 1 1: 1 1 1 : : 

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

WYPOZYCZALNIA narzędziratunkowych, gruszek, koron, raków itp. D 
WYKONUJE i utrzymuje na składzie gotowe części składowe 

Żurawi kanadyjskich 

MA ZYNY PAROWE różnych systemów na składzie. D 
Ceny bardzo przystępne. 

BORYSŁAW 
wykonuje instalacye gazowe i kontrolę tychże, 
badanie ropy i produktów naftowych, wody, 
analizy smarów i olejów maszynowych, projekty 
I budowę urządzeń gazowych, exhaustorów, 
przyjmuje za urządzenia 

5... e. ©. e. a. |... |... o. o. o. ©. © : . . 
a.|.| |. |. |. |. 8. |. © e o» ę odpowiedzialność 

gazowe i t. p. 
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i | | Qskar Loewenherz 4 Cie in Borysław. | 
Teleg.-Adr.: Loewenherz, Borysław. — Telephon Nr. 8: 
Geschiftskreis: Kommerzielles u. Technisches 

Bureau fur Naphta u. Montan-Angelegenheiten. 



Drobne ogłoszenia. 
Za wiersz petitowy lub jego miejsce 50 h. 

POSADY POSZUKIWANE. 
Angielsko-niemiecko-polski korespondent, dobry buchal- 

ter, energiczny, zdolny, pracowity, biegle piszący na maszynie, 
samodzielny pracownik, Z długoletnią praktyką zagraniczną, po- 
szukuje posady. | Łaskawe zgłoszenia pod „Reliable* do Administracyi 
„Ropy* w Borysławiu. 

Zdolny wiertacz z 20 letną praktyką wiertniczą, obe- 
znany ze wszystkimi systemam! wiertniczymi, poszukuje 
miejsca w kraju lub zagranicą. Długoletnie doświadczenie 
w Indyach. 

Zgłoszenie pod „Wiertacz* do Administracyi „Ropy”. 

WOLNE POSADY. 
Inżynier mechanik poszukiwany. 

Towarzystwo fabrykacyi narzędzi wiertniczych poszukuje 
inżyniera mech. dla planów i robót inżynierskich w połączeniu 
z fabrykacyą narzędzi wiertniczych. Musi posiadać zupełne tech- 
niczne wykształcenie i być obeznany z curopcjskiemi robotami 
wiertniczemi. Wymagana znajomość języka niemieckiego w sło- 
wie i piśmie. Zgłoszenia z podaniem wieku i praktyki pod „Box 
A. 53% Oil News, 32. Great St. Helens London E. C. 

INTERESA NAFTOWE. 
BERNHARD NESTEL,Borysław, interweniuje przy kupnie 

i sprzedaży objektów naftowych. Kupno i sprzedaż udziałów 
brutto i netto. Fachowa porada i informacye. 

Zapytania załatwia odwrotnie. Adres telegr. Nestel, 
Borysław. Telefon 38. 

OSTROWSKI 8. CUDEK 
dom handlowy dla interesów nattowych 

WE LWOWIE, Słowackiego 16 

przeprowadza wszelkie interesa W zakres 
przemysłu naftowego wchodzące. 

Adres telegr. Cudek, Lwów. — Telef. Nr. 905. 
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Kleine Anzeigen. 
Fur eine Petitzeile oder deren Raum 50 nh. 

STELLENGESUCIIE. 
Englisch-deutsch-polnischer Korrespondent, guter Buch- 

halter, energisch, tiichtig, arbeitsam, flotter Maschinenschreiber, 
selbstindiger Arbeiter, mit mehrjahriger Auslandspraxis, sucht 
Stelle. 

Geil. Zuschriiten erbeten unter „Reliable* an die Admi- 
nistration der „Ropa” in Borysław. 

Tiichtiger Bohrmeister mit 20 jahriger Bohrpraxis, mit 
allen Bohrsystemen vertraut, sucht passende Stellung, fiir In — 
oder Ausland. Spricht mehrere Sprachen. Langjihrige Erfahrung 
in Indien. 

Gef. Zuschriiten unter „Bohrmeister* an die Adm. d. Blattes, 

OFFENE STELLEN. 
Ingenieur-Mech. gesucht. 

Bohrwerkzeug-Fabriks-Gesellschaft sucht cinen mechani- 
schen Ingenicur fiir Plan- und Ingenicurarbciten in Verbindung 
mit Bohrwerkzeugfabrikation. Muss vollstindige technische Kennt- 
nisse besitzen, mit europadischen Bohrarbeiten vertraut, und der 
deutschen Sprache in Wort und Śchrift michtig sein. Zuschriiten, 
mit Angabe des Alters und Erfahrung, unter „Box A. 53% Oil 
News, 32 Great St. Helens, London E. C. 

BERNHARD NESTEL, Borysław, interveniert beim Kauf- 
und Verkauf von Naphtaobjekten. Ein- u. Verkauf von „bBruito'*- 
u. „Netto*- Anteilen. Fachmannische Gutachten, Pliine, Aus- 
kiinite etc. Erstklassige Referenzen. 

Anfragen werden promptest erledigt. Telegr. Adr. 
Nestel Borysław, Teleph. Ś8. 

KATASTRALKARTE 
von Bitków, Pniów, Pasieczna, Lubiźnia. 

6 Kartons auf Leinwand Format 100 x 133 cm. 
zu beziehen durch die Administration der Fach- 

zeitschrift „ROÓPA* in Boryslaw. 
Preis K 100— einzelne Kartons 

(100 x 133) K 25— 

Die neue Karte deckt teilweise oder gidnzlich 
41 Katastralkarten, iiber welche sich die hiesige 

Naphtalinie erstreckt. 

ADWOKAT — RECHTSANWALT 

Dr. J. Knopi 
Syndyk Związku Techników wiertniczych 
Syndikus des Bohrtechniker - Verbandes 
Telefon 34, DROHOBYCZ. 

4 

| KAZIIMERZ OSSOWSKI INŻYNIER 

OBROŃCA PATENTOWY 
PATENT-ANWALT 

PETERSBURG, Wozniesienskij Prospekt 20. 
BERLIN, Potsdamerstr. Nr. 5. 
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OALCYJSKA SPÓŁKA HANDLOWA 
DLA ARDYKUŁÓW TECHNICZNA 
oka Z og. por. w DROHOBYCZU. NI EAKLAKRETYE) EEZKEWZKME MM 

Utrzymuje na składach 

w BORYSŁAWIU, na WOLANCE, 

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

—: Kotły i maszyny z fabryki L. ZIELE- 
NIEWSKI i Ska, Tow. Akc. w Krakowie. 
Pompy parowe firmy WEISE £ MONSKI 

Halle aS. - - - - - - 2 - - - 
Dynamo-maszyny i urządzenia elektryczne 
z fabryki austryackich zakładów SIEMENS 
X SCHUCKERT. - - - - - - - - 
Maszyny parowe do tychże oryginalne 
angielskie firmy TANGYES LTD. 
w Birmingham. - - - - - - . - 

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

TOWAR NAJLEPSZE) JAKOŚCI. GB CENY KONKURENCYJNE, 

| Skład maszyn i artykułów, dla 
wszystkich gałęzi przemysłu 
Uell 4 Erdheim, Drohobycz 

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

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

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

9 __ wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. z; 
===—= KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE BEZPŁATNIE. === 
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WWIRIOINANNNNNN AN 

WM WWW W W h MOW || LUA 

Telefon: Borysław Nr. 38. Telefon: Drohobycz Nr. || 

s - _ — 
SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

Eliasz KŃlinohoffer 
Filie w Borysławiu i Tustanowicach. 

Telefon Nr. 120. — K. Poczt. K.O. 
poleca : 

Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania szybowe, 

łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 

druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oieje cylindrowe 

maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. === 
« 

_— 

8 40) (2) (63 (6) 40) 10) 10) 192 10) 46) 10) 103 40) 463 (Y 
$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. $ 

Skład wszelkich artykułów technicznych 
i elektrotechnicznych. 

$ FILIRI w EORYSŁAWU ul. WOLANIEGKA — —— releton r. I 
Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ 

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

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

Ś 13) 42> 48) 40) 40) 10) (©) 18) (0) 40) 10) 46) 40) 10) ($ 

REESE m a 
| SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

E KLUGMAN 
j Tel 126. © W BORYSŁAWIU. © Tel. 126. 

| _ 
| PASY WIERTNICZE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI «. UBRANIA 
5 SZYBOWE .. ŁĄCZNIKI -. WENTYLE „. INJEKTORY .- B 

MANOMETRY .. WODOWSKAZY .. LINY DRUCIANE Ę 
I MANILOWE .. NARZĘDZIA WIERTNICZE .. OLEJE | 
CYLINDROWE. MASZYNOWE, TOWOTTIŁÓJ .. WSZEL- 

| KIE PRZYBORY DO ELEKTRYKI .. MASZYNY PAROWE. 
jg DYNAMA FIRMY BARTELMUS I DONAT W BERNIE. 

EENZWWUWUWK 
Pod iedakcyą CZESŁAWA ZAŁUSKIEGO. 
Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. Wydawca i odpowiedzialny redaktor JÓZEF LEWIECKI. 

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