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ROZWÓJ GALICYJSKIEGO PRZEMYSŁU 
NAFTOWEGO. 

(Dokończenie.) 
Rok 1911 dla rafineryi był o wiele pomyślniej- 

szy aniżeli rok 1910. Rok ten rafinerye zamknęły ze 
znacznym zyskiem. I tak: Tow. „Schodnica* czysty 
zysk 420.960 kor., Karpaty czysty zysk 1,350.966 kor. 
rafinerya „Apollo czysty zysk 854.547 koron. 

Polepszenie się sytuacyi na rynku naftowym 
w roku 1911 i 1912, spowodowało poniekąd rozbicie 
się kartelu rafinerów, a temsamem przy tych dzisiej- 
szych, pomyślnych warunkach na rynku naftowym, 
zwiększa się kontygent produkcyi rafineryjnej, a co 
za tem idzie, zwiększa się zapotrzebowanie na su- 
rowiec, którego produkcya i w roku ubiegłym zna- 
cznie spadła, a zarazem zapasy lat ubiegłych wyczer- 
pują Się. 

Wysokie cła ochronne wynoszące 7 kor. od 
100 kg., nie opłacają importu obcego surowca przy 
dzisiejszych cenach wewnętrznych. To też o ile pro- 
dukcya surowca nie zwiększy się, ralinerye austro- 
węgierskie będą zniewolone zmniejszyć swój „konty- 
gent na eksport, stosownie do zmniejszenia się pro- 
dukcyi surowca. 

Wskutek zmniejszenia się produkcyi surowca 
w 1910 r. zmniejszył się i eksport produktów nafto- 
wych. Jedno jest niezmiernie ważne dla eksportu 
austro-węgierskiego, to jest umocnienie się na ryn- 
kach niemieckich. Obawa kapitalistów niemieckich, 

DIE ENTWICKLUNG DER GALIZISCHEN 
PETROLEUMINDUSTRIE. 

(Schluss.) 
Fiir die Raffinerien war das ahr 1911 viel ę , c c Vie glinstiger „als 1910. Das Jahr 1911 in die Raffi 

nerien mit bedeutenden Gewinnen abgeschlossen 
u. zw. betrug der Reingewinn der „Schodnica* 
K. 426.960 „Karpathen« K : 

Die in den Jahren 1911 und 1912 eingetretene 
Besserung auf dem Rohólmark isSe1 1g oimarkte, hat gewissermassen 
die Auilósung des Kartells beeinflusst. Den giinstigen 
Verhdltnissen aut dem Naphtamarkte zufolge ver- 
gróssert sich die Produktion der Raffinerien und was 
darauf folgt, vergróssert sich auch die Nachfrage 
nach dem Rohmaterial, dessen Produktion auch im 
vergangenen Jahre bedeutend abgenommen hatte 
wdhrend auch die Vorrite der vergangenen Jak re 
erschópft werden. h | 

Der hohe Schutzzoll, welcher I Kroner p X , Oner: per 100 kg. betragt macht den Import von andi Rohól bei den heut aa] Rd 
Wenn 

und ungarischen Raffiner 
Exportkontingent im Verh 
abnahme zu reduzieren. 

Mit dem Produktionsriickgange im Jahre 1910 
hat auch der Export der Rohólprodukte abgenommen. 
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przed siłą amerykanów, ułatwiała drogę eksportu ra- 

ZANOSI "Ned | 

Von einer grossen Bedeutung fiir den ósterreichischen 
iinerom austro-węgierskim. und ungarischen Export ist die Position, welche 

Tab. VIII. 

Przeróbka rafineryi w stosunku do produkcyi w tonach. — Die Verarbeitung 
der Raffinerien in Verhiltnisse zur Produktion in To nen. 

Rok-Jahr | Produkcya — Produktion Przeróbka —- Verarbeitung 
| 

1905 | 794.391-2 681.700 
AAAA JEŻ ż ię 
1906 | 737.194:2 831.300 
1907 | 1,125.806'6 977.200 

RGG | S-WEZNAAREE CRY eine: BEBE ARARÓRY 
1909 | 2,086.341-5 | 1,670.270 
BANRZNĆ| KRÓW © konf | SR AD di 1 p 
1910 | 1,766.017:8 | 1,538.960 

1911 | 1,492.171:5 1,656.640 

Zależnie więc od ułożenia się stosunków po- 
między Niemcami a Amerykanami, będzie się przed- 
stawiać stan eksportu produktów austro-węgierskich 
na rynki niemieckie. Bez kwestyi, że bez pomocy 
kapitalistów niemieckich, produkcya austro-węgierska, 
nie wytrzyma konkurencyi z produkcyą amerykańską. 

dieser auf dem deutschen Markte gewonnen hatte. 
Die Furcht der deutschen Kapitalisten vor der Macht 
der Amerikaner, hat den Export den ó6sterreichisch - 
ungarischen Raffinerien erleichtert. Der zukiinitige 
Export der Rohólprodukte nach Deutschland wird 
demnach von Gestaltung der Verhadltnisse zwischen 

Tab. IX. 

Eksport z Austryi. — Export aus Oesterreich. 
Cetnar metr. — M. Ctn. Wartość w koronach — Wert in. Kronen 

Nazwa produktu ERAR203 SZRERTGANE | OREW SUZTACC: Roi zaa 4 
Benennung des Produktes 1909 1910 Różnica 1909 1910 Różnica Differenz Differenz 

Nafta — Petroleum 2,909.153 | 2,667.394 | —241.758 21,527.732 14,403.928 | —7,123.804 

Benzyna — Benzin 325.285 393.196 | +- 67.911 5,367.203 | 6,173.177 |-- 805.974 

Smary i oleje — Fette £ Óle . 1,308.621 1,380.707 | +- 72.086 || 11.720.539 | 13,132.463 |--1,411.924 

Parafina surowa—Rohparaffin . 33.954 33.189 | — 815 1,426.068 | 1,226.143 |——- 199.925 

- Rapa ASA — Raffin. | 346.476 | 411.133 | + 64.657 || 18,709.704 | 19,734.384 | +-1,024.680| 
Ropa imazie—Rohól £ Schmiere 515.586 54.719 | —460.867 2,062.344 216.748 | —1,845.596 

Wosk ziemny — Erdwachs 23.105 25.540 | -E- -2.435 3,350.225 | 3,703.300 |-- 353.075 

Cerezyna — Ceresin . 11.632 11.665 .| -- 28 || 17405.5507] ESZOCA00"T-F 4.150 

SA „|| 5,473.817 | 4,977.493 | — 496.324 || 65,909.365 | 60,339.843 23.009.522 

Ugruntowanie się zbytu produktów galicyjskich 
na rynku niemieckim, gwarantuje szybszy i racyo- 
nalniejszy rozwój całego przemysłu naftowego w Ga- 
licyi. Wprawdzie Galicya w eksporcie światowym 
odgrywa zaledwie znikomą rolę, to jednak nie wy- 
klucza tego, że w wielu wypadkach musi produkcya 
galicyjska staczać zaciętą walkę z Amerykanami 

Deutschland und den Amerikanern abhangig sein. 
Die Fassung eines festen Bodens durch galizi- 

sche Rohólprodukte auf dem deutschen Markte 
móchte zu einer rationelleren und schnelleren Ent- 
wicklung der ganzen galizischen Naphtaindustrie 
bedeutend beitragen. Zwar spielt Galizien in der 
Weltexportziffer nur eine ganz unbedeutende Rolle, 
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dennoch miissen wir in vielen Fallen, um sich auf 
den eroberten Markten zu erhalten, mit den Ameri- 
kanern cmen schweren Kampf fiihren. Das Verhaltnis 

o utrzymanie się na zdobytych rynkach. Jak się 
przedstawia eksport austro-węgierski w stosunku do 
innych krajów przedstawia poniższa tabela: 

Tab. A. 

Eksnort światowy w tonach. Weltexport in Tonnen. 

Kraj — Land 1905 1909 1910) 

Stany Zjednoczone — Vereinigte Staaten 3,809.000 3,683.875 3,452.296 

Rosya — Russland O. 146.012 111.504 806.349 

Rumunia -- Rumanien 465.445 426.163 581.541 

Austro-Węgry — Oesterreich-Ungarn 405.752 543.000 450.000 

Sa. 5,426.189 5,430.542 5,290.186 

Również i importaustro-węgierski odgrywawogól- 
no światowym imporcie zaledwie znikomą rolę. Ga 
ochronne, odgradzające Austryę od konkurencyi pro- 
dukcyi zagranicznej, pozostawiając niepodzielnie 
rynek wewnętrzny dla: produkcyi galicyjskiej. W iOKU 
1011 procentowy udział Austro-Węgier w imporcie 
WI | W 'eg0 1m- Światowym wynosił zaledwie 0.7" , Światow eg |- 
portu. Bez kwestyi, że w tych warunkach rozwój 
przemysłu galicyjskiego ma więcej warunków powo- 
dzenia, niż w którymkolwiek innym kraju, posiada- 
jącym przemysł naftowy. jednak produkty naftowe 
u nas nie zdobyły sobie tak szerokiego zastosowania 
w życiu przemysłowem, jak w Niemczech lub Anglii, 
gdzie cała konsumcya wewnętrzna oparta jest prze- 
ważnie na imporcie. W bieżącym roku konsumcya 
tych krajów jeszcze SIĘ zwiększy przez zastosowanie 
opału ropnego w marynarce wojennej. Biorąc pod 
uwagę zmniejszającą SIĘ produkcyę światową, należy 
się spodziewać wzrostu ceny Surowca, zarówno na 
rynkach wewnętrznych jak i zagranicznych. 

Po tylu latach prób, rozmaitych niespodzianek 
i klęsk, nasz przemysł naftowy musiał wreszcie doj- 
rzeć i rozwinąć się. Dawny, drobny przemysł wiertni- 
czy co raz to więcej zanika, a jego miejsce zajmuje 
wielki kapitał akcyjny, koncentrujący w Swoim ręku, 
już nie tylko samo wydobywanie surowca, ale cały 
aparat transportowy, handlowy i przetwórczy. To 
zfuzyonowanie się większych towarzystw naftowych 
w jedno konsorcyum finansowe, zmieniło dotychcza- 
sowy charakter tego przemysłu, nadając mu cechy 
wybitnie wielkokapitalistyczne. Dzisiejszy wpływ 
wielkiego kapitału na produkcyę i rynki zbytu, trzy- 
ma w zależności całą plejadę drobnych przedsię- 
biorstw naftowych. To zjawisko konsolidowania 
się sił wytwórczych w przemyśle naftowym, zauwa- 
żyć się daje we wszystkich krajach posiadających 
ten przemysł. Dominujące stanowisko w światowym 
przemyśle naftowym zajmują kapitały angielskie, 
amerykańskie wreszcie niemieckie. Polskie kapitały 
w galicyjskim przemyśle naftowym co raz to więcej 
są wypierane przez kapitały obce. Pomyślna kon- 
junktura na rynku naftowym, wysoki kurs akcyi 
większych towarzystw naftowych, racyonalna gospo- 
darka administracyjna itp. nasuwa przypuszczenie, Ż€ 
w niedalekiej przyszłości będziemy mieli do czynie- 

des ó6sterr.-ungarischen Exportes zum Exporte an- 
derer Linder wird in der obigen Tabelle Nr. X. darge- 
stellt. Auch der Import nach Osterreich-Ungarn, ist der 
Weltimportziłłer gegeniiber verschwindend klein. 
Die Schutzzólle verteidigen Osterreich von der aus- 
lindischen Konkurrenz und iiberlassen den inliindischen 
Markt unteilbar der galizischen Produktion. Im lahre 
1911 betrug die Beteiligung Osterreich-Ungarns an 
dem Weltexporte kaum 0:7”,. Unter diesen Ver- 
haltnissen hat die galizische Petroleum-Industrie viel 
giinstigere Entwicklungsbedingungen als irgend ein 
anderes Land, und doch haben bei uns die Rohól- 
produkte keine so grosse Anwendung in der Industrie 
getunden, wie dies in Deutschland oder in England 
der Fall istt wo die gesamte lInlandkonsumtion 
durch den Import gedeckt wird. 

Aus der Feststellung des Riickganges der Welt- 
produktion folgert sich der Schluss, dass der Rohól- 
preis ebenso auf den inlindischen als auch auf den 
auslindischen Markten eine Steigerung erfahren wird. 

Nach so vielen Jahren von Experimenten und 
Verluste musste endlich unsere Petroleumindustrie 
einen hóheren Entwicklungsgrad erreichen. Die frithere 
kleine Bohrindustrie verschwindet allmihlich, und 
ihre Stelle wird durch das grosse Aktienkapital ein- 
genommen, welches nicht nur die Ausbeutung des 
Rohproduktes, sondern auch den ganzen Transport-, 
Fandels- und Verarbeitungsapparatin seinen HAinden 
konzentriert. Die Fusionierung der grósseren Petro- 
leumgesellschaften in ein finanziellies Konsortium, 
hat den bisherigen Charakter dieser Industrie geźindert, 
indem sie ihr die ausgesprochen grosskapitalistischen 
Merkmale verliehen hatte. Eine Konsolidation der 
produzierenden Krafte in der Petroleumindustrie kann 
in allen Ldndern, welche diese Industrie besitzen be. 
obachtet werden. Eine hervorragende Stelle nimmt 
in der Weltpetroleumindustrie das amerikanische, 
englische und deutsche Kapital ein. Polnische Kapi- 
talien in der galizischen Petroleumindustrie werden 
durch das ausldndische Kapital immer mehr ver- 
drdngt. Eine giinstige Konjunktur auf dem Petroleum- 
markte, der hohe Kurs der Aktien der grósseren 
Petroleumgesellschaften, eine rationelle administrative 
Wirtschaft etc. lassen annehmen, dass wir binnen 
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nia z paroma jednostkami kapitalistycznemi niepo- 
dzielnie rządzącemi w naszym przemyśle naftowym. 
Oczywista, że tą drogą zostaną uzależnione wszystkie 
drobne przedsiębiorstwa nałtowe od wielkiego kapi- 
tału akcyjnego. Przy tej gospodarce wielkokapita- 
lisfycznej mamy tylko gwarancyę: że bogactwa wy- 
dobyte z ziemi, chociażby i w większych ilościach, 
nie popłyną z wodą, jak to miało miejsce w czasach 
największej produkcyi Tustanowic. Tych strat, które 
poniósł przemysł naftowy wskutek braku odpo- 

kurzem mit nur einigen kapitalistischen Einheiten zu 
tun haben werden, welche unsere Petroleumindustrie 
regieren werden. Selbstverstindlich werden dadurch 
die kleinen Petroleumunternehmungen von dem gros- 
sen Aktienkapital abhdngig gemacht werden, jedoch 
die grosskapitalistische Wirtschaft gibt uns die 
Garantie, dass die Erbohrung sogar einer riesigen 
Produktion keine solche Krisiss wie dies wadhrend 
des gróssten Aufbliihens von Tustanowice der Fal 
war, herbeifiihren wird. Trotzdem, die Abhadngigkeit 

Tab. XI. 

Światowy import produktów naftowych w tonach. — Weltimport der Petroleumprodukte in Tonnen. 

Do krajów — In die Linder 1910 "10 1911 <ED 

Do Niemiec — Deutschland . . 1,438.038 328 1,506.905 30.0 | 
„ Anglii — England . 1,315.052 529.5 1,379.018 21.23 

„- Rtańcyi o Ech asc 652.147 14.7 666.441 15.2 

ż RA -- Holland 435.047 9.8 450.208. 9.0 

„ Włoch — e | 156.290 3.5 216.843 4.3 
„ Belgii — Belgien ; zdo,Dl2 ao k 200.628 ” 4.0 E 

0ZWECY=" 5 lwodedć. 150.278 | 3.0 Kaa 152.054 2.0 : 

2 -„. Norwegii Ba Nar csch Danemark >. — | 135.000 2 

|| lm re 0 1 e: 70. |. 27 
> NSZpamii *Opaien > + A 43.583 1.0 43.500 0.9 

„ Finlandyi — Finland . | 41.054 0.9 ż 45.298 | 0.9 

RAE Oesterreich-Ungarn 36.303 0.8 38.812 0.7 

i o Innych krajów > Andere Linde ; że: 55.000 HI 

SA 20h | 4,450.260 100 9% 3,0225107 HOGAN 

wiednich urządzeń, nic nie jest w stanie dzisiaj wy- 
równać. 

Mimo, że zależność wiać klon od dzisiejszego 
wielkiego kapitału naftowego jest o wiele większą 
niż dawniej, to jednak dojrzewanie tego przemysłu 
i ekonomiczniejsze wyzyskanie produkcji, a zarazem 
szersze zastosowanie jej: w życiu i przemyśle, każe 
nam spoglądać na zaszłe zjawiska w przemyśle 
naftowym jako na wynik dojrzewających stosunków 
społeczno ekonomicznych, jako na ześrodkowanie 
pracy dziesiątek lat w jednem wielkiem ognisku 
wielko-kapitalistycznem. 

K. Jar—ski. 

_„schen Organisation zu betrachten. 

der Arbeitenden von dem grossen Kapital viel grósser 
ist als dies friiher war, dennoch das Reifen dieser 
Petroleumindustrie, die Ókonomischere Ausniitzung 
der Produktion und eine weite Anwendung dersel- 
ben im Leben und in der Industrie, lassen uns die in 
unserer Petroleumindustrie stattgefimdenen Vorkomm- 
nisse als ein Resultat der reitenden ókonomischen 
Verhaltnisse, als eine Konzentration der Arbeit der 
vergangenen Jahrzehnten in einer grossen kapitalisti- 

Ro lac Ski 
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BIURO KRAJOWEGO TOWARZYSTWA 

NAFTOWEGO. 
(Mała polemika.) 

W artykule pod tytułem „Galicyjski przemysł 
naftowy, jego organizacye w obecnej dobie i ropne 
kontrakta z rządem* zamieszczonym w nr. 20 Ropy 
r.1912, wspomniał autor tego artykułu Dr.S. Olszewski 
także o znaczeniu krajowego towarzystwa naitowego 
nadmieniając, że niektóre działy, jak taryty, przepisy 
górniczo - policyjne, statystyka nie ze wszystkiem 
odpowiadają potrzebom galic. przemysłu naitowego. 

Ta uwaga, która zresztą była wynikiem nie spe- 
cyalnej znajomości autora o zewnętrznej sile biura 
kraj. towarzystwa naitowego, lecz podobnie jak treść 
całego jego artykułu wynikiem prywatnej pogadanki 
z rozmaitemi firmami i osobami i miała przede- 
wszystkiem na celu zaznaczyć tę znamienną cechę 
w galic. przemyśle naftowym przy końcu w r. 1912, 
Że „Z0GO0dd ma caiek PMAIPDEE nastąpiła”, 
spowodowała redakcyę tachowego czasop. „Nałta”, 
do polemiki i krytyki, zamieszczonej w nr. 21 „Nai- 
ty* pod tytułem „Organizacya w przemyśle naitowym'*. 

Redakcya „Nafty* zarzuca między innemi auto- 
rowi wielką nieznajomość organizacyi związku rafi- 
nerów nafty, skoro tenże twierdzi, że Izba praco- 
dawców w Borysławiu porozumiewała się co do 
cen nafty i sprzedaży produktów destylacyi. Zarzut 
ten jest zupełnie niesłuszny, a pochodzi zapewne 
z przeoczenia skromnej litery „i*, która w krytyko- 
wanym ustępie ma zupełnie inne znaczenie, jak go 
się redakcya „,Naity* domyśla. Ustęp ten opiewa: 
„druga grupa (rafinerów producentów) koncentruje 
się w dorywczem porozumiewaniu się co do cen 
nafty i produktów destylacyi i w Izbie pracodawców 
w Borysławiu. W jaki sposób mogła redakcya 
„Nafty* wywnioskować z tego ustępu, że autor cy- 
towanego artykułu przeniósł pertraktacye kartelowe 
aafinerów nafty z Wiednia do Izby pracodawców 
w Borysławiu, a wskutek tego poświęciła krytyce 
rzekomego absurdum autora aż niepotrzebnie 131 wier- 
szy druku, niepodobna się domyśleć. 

Tymczasem wiadomem jest, że autor, sprawując 
przez 10 lat z dobrym wynikiem agendy galicyjskiego 
oddziału związku rafinerów nafty, miał dostateczną 
sposobność pouczyć się, gdzie należą narady nad 
cenami produktów naftowych, w swoich zaś licznych 
artykułach z ostatnich czasów dostatecznie wskazał, 
że tych narad niepodobna szukać w Borysławiu, 
Redakcya „Nafty raczy przeczytać obszerną pracę 
autora o związku zawodnienia szybów w Tustano- 
wicach z tektoniczną budową Karpat, (p. Ropa, 
nr. 7—22) z której się dowie, że autorowi znaną 
jest wielostronna i zapobiegliwa działalność Izby 
pracodawców, o której kilkakrotnie z wielkiem uzna- 
niem się wyrażał, lecz nie w zakresie cen naity i pro- 
duktów destylacyi. 

Jeżeli atoli redakcya „Nafty chce koniecznie 
wiedzieć znaczenie przeoczonej przez siebie litery i, 
to zdradzimy, że wtrącenie lzby pracodawców po- 
siada u autora prawne znaczenie. Prawda, że do 
Izby pracodawców należą borysławsko-tustanowickie 
firmy, ale większość stanowią firmy należące do 
grupy rafinerów producentów, którzy z wyniku pewnej 
specyalnej akcyi, mogą być niezadowoleni. Mamy tu 
na myśli wprowadzenie do kopalń ropy 8-mio 
godzinną pracę. Związek producentów ropy stał 
na stanowisku czysto handlowego interesu, ale 

DAS BUREAU DES GALIZ. LANDES- 
PETROLEUM-VEREINES. 

(Eine kleine Polemik.) 

In dem Artikel „Galiz. Petroleum-lndustrie, 
deren Organisationen und die staatlichen Rohólver- 
trage (s. „Ropa* Nr. 20—1912) hat der Verfasser 
dieses Artikels, Dr. 5. Olszewski unter anderen auch 
der Bedeutung des galiz. Landes-Petroleumvereines 
in Lemberg einige Worte gewidmet, wobei' er be- 
merkte, dass die Tarife, bergpolizeiliche Vorschriften 
und die Petroleum-Statistik den Anforderungen der 
galiz. Petroleum Industrie nicht vollauf entsprechen. 

Diese Ausserung, welche keineswegs auf der 
Spezialkenntnis der dusseren Wirksamkeit des Bu- 
reaus des Vereines seitens des Verfassers beruhte, 
sondern wie sein ganzer eingangs erwaihnte Artikel, 
als das Ergebnis vielseitiger Informationen bei ver- 
schiedenen Firmen und Personen zum. Ausdrucke 
gelangte und vor allem den Zweck verfolgte, die in 
der zweiten Halite des J. 1912 usserst charakte- 
ristische Erscheinung in der Ósterr.-ungarischen Petro- 
leum-lndustrie, dass der viel ersehnte Friede 
nicht eingetreten ist, emporzuheben, hat die 
Redaktion der Fachzeitschriit „„Nafta* veranlasst in 
einem Artikel „Organisationen in der Petroleum-In- 
dustrie* (s. Nafta, Nr. 28) mit einer lingeren Pole- 
mik und Kritik aufzutreten. 

Unter anderen bemidngelt die Redaktion der 
„Nałta”, dass der Verfasser die Organisation der 
Petroleum-Raffinerien vóllig unbekannt ist, wenn er 
behauptet, dass die Gruppe der Produzenten-Raffi- 
neure i1 Sachen der Petroleumpreise in dem Klub 
der Arbeitsgeber in Borysław Beratungen gepilogen 
hat. Dieser Vorwurf ist vóllig unbegriindet und ist 
aller Wahrscheinlichkeit nach in dem Uebersehen des 
kleinen Wórtchens „und* des Textes zu suchen. 
Dieses „und* besitzt indessen in dem betrefitenden 
Passus des Artikels ganz andere Bedeutung, als es 
die Redaktion der „Nafta* zu finden olaubt. Derselbe 
lautet: ,,... die zweite (Gruppe der Raffineure-Produ- 
zenten) gruppiert sich in den sporadischen Bespre- 
chungen der Preise der Petroleumdestillate und in 
dem Klub der Arbeitsgeber in Borysław.* In welcher 
Weise es die Redaktion der „Nafta* herauszubringen 
vermochte, dass der Verfasser in diesem Passus die 
Beratungen iiber die Preise der Petroleumprodukte 
von Wien nach Borysław verlegt hat, lisst sich 
schwerlich erkliren. Und doch widmet die Redaktion 
der Nafta der Kritik des angefiihrten Passus des er- 
wahnten Artikels in ihrer Polemik unniitzerweise 
volle 131 Zeilen. 

Inzwischen ist uns allen zur Geniige bekannt, 
dass der Verfasser, welcher durch 10 Jahre die 
Agenden der galizischen Abteilung der óOst.-ungar. 
Petroleum-Raffinerien mit gutem Erfolge gefiihrt 
hat, wdhrend dieser Zeit zu lernen genug Gelegenheit 
hatte, wohin die Beratungen iiber die Petroleum- 
preise gehóren, und in seinen vielen Artikeln aus 
letzterer Zeit den Ort der Beratungen, keinesfalls 
aber Borysław, ganz genau bezeichnete. Die Redak- 
tion der „Nafta*« móge die Giite haben und die 
orosse Arbeit des Vertassers „Die Verwadsserung in 
Tustanowice und deren Zusammenhang mit der 
Tektonik der Karpathen (s. Ropa, Nr. 7—22 ex 1912 J.) 
durchlesen, und sie wird sich iiberzeugen, dass dem 

- Verfasser der Zweck des Klubs der Arbeitgeber in 
Borysław genau bekannt ist, dass er die hervorra- 
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Nr. I 

odzie wtedy było biuro kraj. tow. naftowego, które 
dopuściło do tego, że ten wielki ciężar upadł także 
na producentów-rafinerów, którzy wcale ropy jzą- 
dowi nie sprzedawali a za kontrakt Związku poku- 
tować muszą? Chcemy być otwartymi i powiemy, %e 
usuwanie się od akcyi jest także pracą. Więc nieza- „s 
dowolenie producentów rafinerów z wy nk tej 
transakcyi może być uzasadnione. „Statystyka na ONA 
nie bardzo dopisuje" podnosi autor w SwoIm al y- 
kule. Niestety tak jest a naprowadzona obrona e 
dakcyi „Nafty” jest zbyt słabą. Wystarczy Prze » 
krytykę dzieła „Międzynarodowa statysty NA towa 
II tom, Austro-Węgry" (p. Ropa, ur. 16—1912), które 
produkcyę kopalń ropy w Galicyi przytacza dosłownie 
ze statystyki biura kraj. tow. naftowego, oraz tacho- 

- . a » ) ., 'roy 

wa notatkę pod tytułem „pertraktacye krajow 
Związku producentów O d Pzdr. 108 

I iemieckim* azeta c „M anoielsko-niemieckim p. towa nr. 7 21 paźdz. 1912), aby się przekonać, ŻE statystyka 
naftowa z dawniejszych lat, którą złożył autor cyto- 
wanego na wstępie „dzieła, pomimo 0 WERE 
szych środków i wielkich trudności ke siejęzei 
była cokolwiek lepszą I dokładniejszą ol „dziś Isz |: 

Co do taryf kolejowych ma redakcya m JU R 

ażenie, Ż iuro kraj. „ M S U wrażenie ię tak ściętego kontaktu z członkami pan- 
stwowej rady kolejowej, jakie miewało w dawniej- 
szych latach. | a dla O usposobiemu skrytykowanego autor 
pracy w przemyśle naftowym świadczy najlepiej 15% 
następująca uwaga, zacytowana w nr. 8 ROPY z Is ny 
str. 155. „Wszelkie sprostowamia w moich zapatry LS . . > m 

waniach—pisze autor „przyjmie £ wdzięcznością, Sy 
są one dla przemysłu naltowego o wiele waż | » 
aniżeli osobista ambicya". Tem wyżwa ór 
podkreśla z całą precyzja ZDAC a A k skie 
zawsze jest wskazamią, gdyż podniech ou Polemika 
rowuje myśli i pracę na właściwe OE 6 Wes 
redakcyi Nałty osiągnął Auto) Pa: . powiem Co 
celu, z tej polemiki dowiedzieliśmy ślę 2 tatnich 
biuro kraj. tow. nattowego pore 5 autorowi usł - 
lat zdziałało. Być może, Ze uda SIĘ au AM o. 
szeć zdanie przemysłowców naftowych, czy 
czy za mało, osobiście atoli swego zdania objawik 
nie może, ani też nie MW 1olSC oruszyć nam 

jedną ale sprawę na tem miejscu Eo tyszeć wypada. Kilka razy miał autor "RB rysławiu. jest 
uwagę, że lzba pracodawców ud RÓ lo Kal. 
instytucyą, mającą na celu zajmywanie Sie Naa 
nemi sprawami. Poniekąd takby SIE td by nie ta 
__ wszak siedziba w Borysławiu — o Borysławiu- 
ważna okoliczność, że produkcya ropy w = e Ur gle 
Tustanowicach odgrywa największe o oduke a wy- 
licyjskim przemyśle naftowym, że ta pia i Galicyi 
nosiła do niedawna 92", produkcy! +. tI kalna lc 
że więc obrona tel produkcy! e aa w nodiela 
więcej jak krajową. Jeżeli Izba pracot WC I a 
tę rolę opiekowania SIĘ tym niesłusznie Jako „lok 

ROPA - 

Oskar Loewenherz 4 Cie jn Borysław. 
Telegr.-Adr.: Loewenherz, Borysław. — Telephon Nr. 8. 
Geschaftskreis: Kommerzielles u. 
Bureau fur Naphta u. 

goende Tatigkeit dieser Organisation mit besonderer 
Anerkennung emporgehoben hat, niemals aber dieselbe 
beziiglich der Beratungen liber die Preise der Pe- 
troleumdestillate verddchtigte. 

Wenn aber die Redaktion der „Nafta” die Be- 
deutung des Wórtchens und durchaus wissen will, 
so sind wir gerne bereit zu erkldren, dass dieses 
und sowie die Erwaihnung des Klubs der Arbeits- 
oeber eine spezielle Bedeutung in sich bergen. Es 
ist richtie, dass diesem Klub die meisten Rohólpro- 
duzenten von Borysław-Tustanowice angehóren, eS 
ist aber auch richtig und gewissermassen auffallend, 
dass die Mehrzahl der Mitęlieder des Klubs die 
Gruppe der Raffineure-Produzenten reprisentiert, wel- 
che Gruppe aus den Resultaten gewisser Transaktionen 
nicht besonders zufrieden sein kann. Wir meinen 
darunter die Einfiihrung der 8 stiindigen Arbeitszeit. 
Es ist allgeniein bekannt, dass in der kritischen 
Lage die raffinerielosen Rohólproduzenten ihr Roh- 
ól an die Regierung unter vielen Bedingungen 
auch unter dieser zu verkaufen sich entschlossen 
haben, dass bei dem Rohólberebaue bei schweren 
Arbeiten die 8 stiindige Arbeitszeit eingefiihrt werde. 
Der Verband der Rohólproduzenten hat dabei rein 
geschaftliche Chancen verfolgt, wir erlauben uns aber 
die Frage aufzustellen, wo damals das Bureau des 
oaliz. Landes-Petroleumvereincs war, welches gar 
nicht gegen diese schwere Belastung der Erdólin- 
dustrie remonstrierte und es somit gestattete, dass 
mit dieser neuen Verordnune auch die Raflineure 
Produzenten belastet wurden, welche gar kein Rohól 
an die Regierung zu verkaufen brauchten und keines 
verkauft haben. Wir wollen nun ofienherzig sprechen 
und verraten das allbekannte Geheimnis, dass die 
Teilnahmslosiekeit auch eine Arbeit ist. Die Raffi- 
neure-Produzenten diirten daher mit allem Rechte 
iiber das Ergebnis des Rohólverkaufes wegen der 
8-stiindigen Arbeltszeit unzufrieden sein. 

„Die Petroleum-Statistik steht nicht auf dem 
erwiinschten Hóhenpunkte* bemerkt ferner der Ver- 
fasser. Leider es ist richtig und die Verteidigung 
der Redaktion „Nałta” unzureichend. Es geniigt die 
Kritik einiger Daten des Werkes „Internationale bPe- 
troleum-Statistik, Il. Band, Oesterreich-Ungarn" (s. 
Ropa Nr. 10—1912), in welchem die Statistik der 
Rohólproduktion der gleichen des Bureaus des galiz. 
Landes-Petroleumvereines entnommen wurde, sowie 
die in der Nr. 198 der „Gazeta Naftowa* vom 21. 
Oktober 1912 fachmdnnische Notiz iiber die Ver- 
handlungen des Verbandes der Rohólproduzenten 
mit der Regierung und mit dem englisch-deutschen 
Konzerne durchzuschauen, um die Ueberzeugung 
gewinnen zu miissen, dass die Petroleum-Statistik 
iriiherer Jahre, welche vom Verfasser begriindet 
wurde, trotz viel sparlicheren Mittel und grósserer 
technischen Schwierigkeiten ein wenig besser und 
genauer war, als die gegenwartige. 

Beziielich der Tarife hat die Redaktion der 
„Nałta* recht, es scheint uns indessen, dass die 

Technisches 
Montan-Angelegennheiten. 



(NSR FANS ROSZ DA ck SANA 
nym* nazwanym przemysłem, to jest ona instytucyą 
w całej pełni krajową, jakkolwiek o ten tytuł wcale 
się nie ubiega. 

Katastrofa zawodnienia szybów w Tustanowi- 
cach pochłonęła Iwią część pracy Izby precodawców. 
Znane są nam o niej wszystkie szczegóły z relacyi 
czasopisma „Ropa*, wspomina o niej także z wiel- 
kiem uznaniem autor. Otóż w tym dla całego galic. 
przemysłu naftowego tak ciężkim wypadku biuro 
kraj. tow. naftowego prawie żadnej nie wzięło inicy- 
atywy, nie spowodowało ankiety w Wydziale krajo- 
wym, i geologów i nie zaalarmowało krajowej Rady 
górniczej. Wszystko spadło na barki lzby praco- 
dawców w Borysławiu, a gdy tej nie udało się na- 
kłonić właścicieli solanką zagrożonych szybów do 
sanacyjnej akcyi na władzę górniczą. Biuro kraj. tow. 
naftowego powinno było w ramach swego zakresu 
zająć się krajową katastrofą w Tustanowicach, czemu 
zaś tego nie uczyniło, nie naszą rzeczą na tem miej- 
scu odpowiadać. i: 

Zwracamy uwagę aaszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

zodkik 

J. FATIO, Briissel. 
Verwaltung, Finanzierung, Grundung 
- - - vVOn Aktien-Gesellilschaften. - - - 

Altestes Geschift in Belgien fiir den Handel 
von Nafta-Bruttos. 
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4 KAZIMIERZ OSSOWSKI 
INŻYNIER 

'OBRONCA PATENTOWY 
PATENT-ANWALT 

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

|lnż. KAZIMIERZ HACZEWSKI 
BORYSŁAW 

| wykonuje instalacye gazowe i kontrolę tychże, 
badanie ropy i produktów naftowych, wody, 

| analizy smarów i olejów maszynowych, projekty 
li budowę urządzeń gazowych, exhaustorów, 

przyjmuje odpowiedzialność za urządzenia 
gazowe i t. p. 

Fiihlung des Bureaus des Vereines mit den Mitglie- 
dern des Eisenbahnrates nicht geniigend zum Aus- 
drucke gelangt. | | 

In welcher Weise der Verfasser die Arbeit in 
Sachen der Petroleum-Industrie auffasst, gibt er 
uns den besten Beweis in seiner in der „Ropa* Zeit- 
schrift (s. Nr. 8—1912, S. 155) folgenderweise ge- 
gebenen Ausserung: „Sollte ich mich doch geirrt 
haben, bin ich gerne bereit alle Berichtigungen mit 
Dankbarkeit entgegenzunehmen, weil die Petroleum- 
Industrie viel wichtiger ist, als die persónliche Am- 
bition*. In diesen Worten bestarkt der Veriasser die 
grosse Bedeutung der Kritik, und deren Wirkung 
auf den Geist und die Arbeit eines jeden, welcher 
der Industrie und der Wissenschaft zu diesen sich 
bereit erkldrt. Es scheint uns, dass der Veriasser 
oewissermassen in der Polemik der Redaktion der 
„Nafta* seinen Zweck erreicht hat. Wir haben gute 
Gelegenheit bekommen zu erfahren, was eigentlich 
das Bureau des Vereines im Laufe der letzten Jahre 
getan hat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es dem 
Verfasser gelingen wird aut Umwegen zu erłahren, 
ob dieses viel oder zu wenig ist, persónlich wird 
er kaum seine Ansicht diesbeziiglich vorbringen. 

An dieser Stelle wollen wir noch eine; Angelegen- 
heit beriihren. Vielerorts hat der Verlasser zu hóren 
bekommen, dass Zweck des Klubs der Arbeistgeber 
in Borysław ist sich lediglich mit den lokalen 
Angelegenheiten zu befassen. Dem Sitze des Klubs 
in Borysław nach zu beurteilen, wadre es gewisser- 
massen richtig, wir wissen indessen, die Rohólpro- 
duktion von Borysław-Tustanowice eine hervorra- 
gende Bedeutung in der galiz. Erdól-Industrie be- 
sitzt, dass sie noch vor kurzem 929/, der gesamten 
Produktion Galiziens ausgemacht hat. Wir glauben 
daher, dass alle Bestrebungen in Sachen dieser Pro- - 
duktion als keine lokale, sondern mehr als die des 
ganzen Landes zu betrachten sind. Wenn nun der: 
Klub der Arbeitsgeber die Rolle eines so zu sagen 
Beschiitzers der Industrie von Borysław-Tustanowice 
ist so dari dieser Klub nicht als eine lokale, sondern 
als eine Landesorganisation betrachtet werden, wenn- 
gleich der Klub seiner Bescheidenheit diese Ehren- 
bezeichnung gar nicht anstrebt. 

Die Katastrophe der Verwasserung in Tustano- 
wice hat den Klub ausserordentlich in Anspruch ge- 
nommen. Ueber die diesbeziigliche tleissige Arbeit 
des Klubs haben wir Vieles in der Zeitschrift „Ropa* 
gelesen. Auch der Verfasser hat iiber 'dieselbe mit 
Anerkennung vielmals gesprochen und geschrieben. 
Wir glauben nun emporheben zu diirien, dass in die- 
ser fiir die gesamte galiz. Erdólindustrie wichtigen 
Arbeit das Bureau des Vereines beinahe keine Inizi- 
ative ergriffen hat, es hat weder eine Enquete in 
dem Landesausschusse und der Geologen, veranlasst 
noch den Landes-Bergrat allarmiert. Die ganze Aktion 
musste der Klub der Arbeitsgeber, und nachdem 
demselben es nicht gelingte die Besitzer der ver- 
wasserten Schichte zu der Durchfiihrung der ange- 
ordenten Massregeln zu gewinnen, die Bergbehórde 
iibernehmen. Wir glauben unsere Ansicht dahin aus- 
sprechen zu kónnen, dass das Bureau in den Rahmen 
seiner Wirksamkeit.an der Aktion des Klubs fiir alle 
Falle sich beteiligen sollte. Warum es nicht getan 
hat und warum es die Wasserkatastropke als eine. 
lokale Angelegenheit betrachtete, sind wir nicht in 
der Lage uns zu dussern. t. 
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MEMORYAŁ ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH PRZEDŁOŻONY C. K. MINISTERSTWU 
ROBÓT PUBLICZNYCH WE WIEDNIU. — MEMORIAL DES VERBANDES DER BOHRTECHNI.- 
KER IN BORYSŁAW, VORGELEGT DEM K. K. MINISTERIUM FUR ÓFFENTL. ARB. IN WIEN. 

Do Wysokiego c. k. Ministerstwa dla robót 
publicznych we Wiedniu. 

Doszło do naszej wiadomości, że Swietne c. k. 
Starostwo górnicze w Krakowie wygotowało projekt 
zmian pewnych postanowień przepisów górn. poli- 
cyjnych z 24. czerwca 1911 r. |. 1300, które mają 
być przedłożone Krajowej Radzie Naltowej do za- 
opiniowania. | Odnośnie do zamierzonych zmian 8. 14, ustępy 
2 i 4, powołanych przepisów pozwala sobie Związek 
Techników Wiertniczych w Borysławiu, jako zawo- 
dowa techniczna organizacya, przedłożyć w załączeniu 
Wysokiemu Ministerstwu w dołączonych motywach 
swoje uwagi i życzenia i prosi uprzejmie o poddanie 
tychże Swojej łaskawej rozwadze i o udzielenie ich 
do zaopiniowania Krajowej Radzie Naftowej w Kra- 
kowie. 

Podpisany Związek nie podaje żadnego własnego 
projektu, natomiast zaznaczając swoje zasadnicze 
stanowisko przeciwko wszelkiemu powiększeniu od- 
ległości szybów z dotychczasowych 200 m. na 500 
m., jako mających obejmować rejon, podlegający 
nadzorowi jednego kierownika ruchu, najuprzejmiej 
prosi: 

1) aby dotychczasowe brzmienie $. 14 przep. 
oórn. polic. dla kopalń oleju skalnego w Galicyi 
5 . , było pozostawione bez zmiany; 

2) aby co do nadzoru kopalń oleju skalnego 
i kwalifikacyi kierowników ruchu 1 dozorców dotych- 
czasowe postanowienia $$. 7 do 14 przep. górn. polic. 
z 24. czerwca 1911 r. były poddane na najbliższem 
posiedzeniu Kraj. Rady Naftowej szczegółowej rewi- 
zyi ze szczególnem uwzględnieniem postępu techniki 
wiertniczej i poważnej głębokości szybów wiertni- 
czych, sięgającej obecnie do 1700 m. a 

3) aby wszelkie zasadnicze zmiany przepisów 
górn. polic. nie były wydawane nawet we formie 
przejściowej bez poprzedniego wydania opinii ze 
strony Kraj. Rady Naftowej; 

4) aby dla spraw dotyczących nadzoru tech- 
nicznego kopalń oleju skalnego Swietne c. k. Sta- 
rostwo górnicze w Krakowie powoływało na ankiety 
lub konferencye Kraj. Rady Naltowej oprócz delegata 
Związku Techników wiertniczych w Borysławiu 2 
członków Związku jako ekspertów. 

MOTYWA 
do podania Związku Techników Wiertniczych 

w Borysławiu 

W SPRAWIE 
zmiany $$. 7 do 14 przepisów górniczo-po- 
licyjnych dla kopalń ropy (oleju skalnego) 

z 24. czerwca 1911 I. 3000. 
l. 

Praktyka w kopalniach ropy w Galicyi poucza, 
że niebezpieczeństwo mienia i życia zatrudnionych 
w tych kopalniach osób zwiększa się w miarę wię- 

kszej głębokości szybów i w miare wzrastającej 
ilości gazów oraz ropy w otworze wiertniczym. 

| Pod względem bezpieczeństwa mienia i życia 
osób, zatrudnionych w kopalniach oleju skalnego 
nalcży rozumieć nietylko bezpieczeństwo zatrudnio- 
nych w szybach kierowników, dozorców i robotni- 
ków, oraz bezpieczeństwo sąsiednich gruntów i osób 
ale także i zabezpieczenie właścicieli kopalń przed 
zagwożdżeniem | pożarem otworów wiertniczych. 
Otwór wiertiiiczy, sięgający do głębokości poniżej 
1000 metrów przedstawia w naturalnej konsekwen- 
cyl bardzo poważną watrość, a w interesie nietylko 
jego właściciela ale i w interesie całego przemysłu 
naftowego w Galicyi zależeć powinno ustawodawc 
aby taki majątek był odpowiednio zabezpieczony. 
Łatwo zrozumieć, że głębokie otwory Świdrowe pod 
względem technicznym wymagają o wiele umiejętniej- 
szego, lepszego i ściślejszego nadzoru w każd m 
kierunku, aniżeli szyby płytkie. Pod tym wzeledem 
poucza praktyka, że otwory wiertnicze sa latwiejsze 
1 bezpieczniejsze w technicznem wykonaniu do ołę- 
bokości 1000 m., jak pomzżej tej głębokości. o 

Bardzo poważną rubryke w nieproduktywnych 
wydatkach przedsiębiorstw naltowych stanowią 2a, 
gwożdżenia i odgwożdżenia otworów wiertnicz ch 
Statystyka wykazuje, że w głebokich szybach zagWOż- 
dżenia Są częstsze i trudniejsze do pokonania, jak 
w płytszych otworach świdrowych. W tej techni- 
cznej czynności praca kierownika ruchu bywa zwy- 
kle zdwojoną, która go całkiem absorbuje. 

_. Ze stanowiska techniki wiertniczej i potrzeby 
większego i staranniejszego dozoru w miarę zwięk- 
szającej się głębokości otworów wiertniczych możnab 
te ostatnić rozdzielić na 2 główne typy: o 

a) na otwory świdrowe do głębokości 1000 m. 
a » » ze » »„ poniżej 1000 m. 

||, Lo się tyczy SdZÓWw I ropy, niepodobna z góry 
«m ich głębokości ani obfitości oznaczyć. Z te O 
punktu widzenia wychodząc, powinny dopiero Z chwi- 
lą pojawienia się gazów i wybuchowej ropy być 
zaprowadzone w otworze Świdrowym wszystkie te 
zarządzenia techniczne, które tak w interesie bezpie- 
czenstwa życia zatrudnionych na kopalni osób "ak 
| M. esi właściciela kopalni mają na celu uchy- 
enie zapalenia się eazów i e zyj. Zdar i bardzo CZĘSIO, że w miejscowości dali" 4 do jęk 
Jar St js SCI zaliczonej do więk- szej klasy niebezpieczeństwa otwory wiertnicze nie 
okazywały wcale gazów i śladów ropy, lub słabe 
tylko ich objawy, były atoli głębsze jak 1000 m 
da więc w wykonaniu techniczno-wiertniczem trud- 
niejsze. 

Jeżeli więc rozchodzi Się o dozór techniczny 
otworów wiertniczych, to przedewszystkiem powinn 
być uwzględnione powyżej naprowadzone momenta 
następnie zaś ilość dozorować sie mających otworów 
wiertniczych i ich odległość, których nadzór może 
wykonywać jeden kierownik. 
| Proponowana zmiana $. 14, ustępy 21 4 wten 
sposób, aby nadzorowi jednego kierownika techni- 
cznego podlegać mogły do 6 otworów wiertniczych 
na jednej kopalni, a nadto do 3 otworów wierni 
czych na 3 innych kopalniach, odległych od siebie 
nie na 200 m., jak dotąd, ale na 500 m., jest ze 
stanowiska _ techniki wiertniczej bezpieczeństwa 
osób 1 mienia wprost szkodliwe. | 
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Według projektowanego nowego brzmienia $. 14 
(p. al. 1 13 projektowanego nowego $. 14) może 
jeden kierownik dozorować 15 otworów wiertniczych, 
będących w wierceniu lub w eksploatacyi, bez względu 
na ich głębokość, chociażby ta i 2000 m. wynosiła 
i pomimo większej o 300 m. wzajemnej odległości, 
jak dotąd. 

Co się tyczy odległości, w której granicach otwo- 
ry wiertnicze mogą podlegać nadzorowi jednego 
kierownika ruchu, należy ją oceniać bardzo rozważ- 
nie. Według brzmienia przepisów górn. polic. wszyst- 
kie odległości rozumieć należy w linii powietrznej. 
lymczasem łatwość dostępu w galic. terenach nafto- 
wych bvwa bardzo rozmaitą. Przestrzeń 500 m,, 
można w Karpatach przebyć piechotą za kwadrans, 
w trudniejszych zaś warunkach terenowych często- 
kroć w o wiele dłuższym czasie. 

W obec przyjętego w galic. kopalniach ropy 
rozdziału nadzoru i niedostatecznej kwalifikacyi do- 
zorców ruchu dozwala nowy projekt $ 14. przepisów 
górn. polic. na znaczne rozszerzenie zakresu czyn- 
ności jednego kierownika ruchu, przekraczające wie- 
lokrotnie możność należytego wykonania tego dozoru 
przez jedną osobę o zdrowiu więcej jak żelaznem. 

Nadzór techniczny pociąga nadto za sobą setki 
rozmaitych zarządzeń, które kierownik ruchu usta- 
wicznie I z całą przytomnością umysłu musi mieć 
przed oczyma i je wykonywać. Same przepisy górn. 
polic. zawierają stokilkadziesiąt paragrafów, których 
przesuzegania c. k. władza gornicza ściśle się do- 
maga. Jeżeli przeto nadzór ma być wszechstronnie 
1 odpowiednio do wymogów przep. górn. polic. wy- 
konywany, należy go kierownikom ruchu ułatwić, ich 
pracę co do ilości szybów zmniejszyć a nadto dodać 
im ustawowo zastępców, aby fizycznie i umysłowo 
odetchnąć mogli. 

IL. 

„ Wiertnictwo i eksploatacya oleju skalnego w Ga- 
licy! zasobne są dzisiaj w poważne doświadczenia. 
Odpowiednio do rozwoju kopalnictwa oleju skalnego 
l do postępu techniki wiertniczej zostały pierwotne 
przepisy górn. polic. z 13. marca 1866 r. zmienione 
i uzupełnione a do obecnych przepisów z 24. czerwca 
1911r. opracowało c. k. Starostwo górnicze w Kra- 
kowie w odezwie z TI. kwietnia 1912 r. cały szereg 
poprawek i uzupełnień. Odnośnie do proponowanych 
zmian co do technicznego nadzoru kopalń podnieść 
należy, że mic odpowiadają one coraz większym 
wymogom, stawianym temu nadzorowi i owszem 
utrudniają i komplikują ten nadzór z ujmą techniczne- 
g0 bczpieczeństwa w kopalniach oleju skalnego. 

byłoby bardzo wskazanem, aby kwestya nadzoru 
kopalń oleju skalnego i rozdziału tego nadzoru 
odpowiednio do obecnych warunków wiertnictwa 
i ceksploatacyi oleju skalnego została ostatecznie 
przez Krajową Radę Naftową rozstrzygniętą. Wielki 
postęp w ustawodawstwie znajdujemy w świeżym 
projekcie przep. górn. polic., opracowanych w zeszłym 
roku przez rząd rumuński dla kopalń Oleju skalnego 
w Rumunii, Rząd rumuński wzorował się wielokrotnie 

na przepisach górn. polic. dla galic. kopalń oleju 
skalnego, tylko nie co do zakresu czynności i kwa- 
lifikacyi kierowników i dozorców ruchu. Zasadnicza 
różnica odnośnych postanowień projektu rumuńskiego 
a postanowień $$. 7 do 14 przep. górn. polic. 
z 24. czerwca 1912 r. polega na tem, że projekt ru- 
muński rozdziela nadzór techniczny na 3 a nasze 
przepisy na 2 kategorye personalu nadzorczego, że 
projekt rumuński daje do dyspozycyi kierownikom 
technicznym o wiele lepiej wyszkolonych dozorców 
wiertniczych, których obowiązkiem jest pozostawać 
bez przerwy w szybie w czasie szychty, podczas 
gdy w Galicyt personal dozorców wiercenia nie 
odpowiada całkowicie ważności swego zadania 
i zdany jest na wiertacza majstra, który zajęty swoją 
robotą nie może wszystkiego i wszędzie należycie 
doglądnąć. Byłoby więc bardzo wskazanem, aby 
Kraj. Rada Naftowa mogła mieć sposobność zazna- 
jomienia się z projektem przep. górn. polic. dla 
kopalń oleju skalnego w Rumunii i porównania 
go z przepisami dla kopalń oleju skalnego w Gali- 
cyi, w szczególności zaś zbadania, dlaczego kopal- 
nom w Rumunii daje rządowy projekt trzy katego- 
ryc nadzoru, jakkolwiek otwory wiertnicze w Rumu- 
nii są o wiele płytsze jak w Galicyi. Przy tej spo- 
sobności powinnaby Kraj. Rada Naftowa zająć się 
także organizacyą krajowej szkoły wiertniczej w Bory- 
sławiu na wzór rządowei szkoły wiertniczej w Campina 
w Rumunii, porównać system wyszkolenia personalu 
nadzorczego w obydwóch tych szkołach i zdać 
sobie dokładnie sprawę, dlaczego szkoła w Campina 
daje doskonałych dozorców ruchu, z których powstają 
kierownicy ruchu, podczas gdy szkoła w Borysławiu 
pod tym względem nie dorównuje szkole w Campina. 

III. 
W odezwie Swietnego c. k. Starostwa górn. 

w Krakowie z 16. kwietnia 1912 r. znajduje się na 
l-szej stronicy następujący ustęp: „Nim jednak od- 
nośne postępowanie będzie w zupełności przepro- 
wadzone i zmienione przepisy górn. polic. będą 
mogły być ogłoszone w Dzienniku ustaw i rozpo- 
rządzeń krajowych, wskazanem jest już teraz przy 
wykonaniu odnośnych postanowień tych przepisów 
brać wzgląd na zamierzone zmiany, zwłaszcza o ile 
one się odnoszą do istniejących urządzeń na kopal- 
niach I. klasy niebezpieczeństwa.* 

lego rodzaju tymczasowe postanowienia, po- 
zostawione pewnym bliżej nie określonym warunkom 
kopalń nie są praktyczne, wytwarzają bowiem do- 
rywcze zwyczaje i warunki w nadzorze kopalń, szkod- 
liwe dla całości kopalnictwa oleju skalnego, niejasne 
zaś dla zawodu technicznego i nadzorczego. Wszelkie 
zasadnicze zmiany w przepisach górn. polic. podle- 
gają poprzedniej opinii Kraj. Rady Naftowej, która 
na ten cel ustawowo została do życia i funkcyono- 
wania powołaną. Byłoby więc wskazanem, ażeby 
ten ustęp w powołanej odezwie został w drodze 
urzędowej wycofanym. 

Borysław, w styczniu 1913. 
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ROHOELEXPEDITIONSAUSWEIS DER FIR- CRUDE OIL DISPATCHED TO THE REFI- MAR.E.B. IN LEMBERG IM DEZEMBER 1912. NERIES IN DEZEMBER 1912. 
WYKAZ EKSPEDYCYI ROPY FIRMY R. E.B. 

WE LWOWIE, W GRUDNIU 1912. 

JE AROSA 
Station 

Total 
Summa Karpath 

SU ka. 

Lewa- 
kowski Magazyn. Pipeline 

ER SEJ b kę. 

Braganza Rohag Urycz 

St. kg. 

Vacuum 

kg. [St] kg. 
Almas Fizitó . 
Bosna-Brod 
Budapest Ferencsvaros . 

h Kiteró 
: Kóbanya . 

Drohobycz (Austria) 
Dziedzic (Schodnica) 

Ż, (Vacuum) 
Fiume 
Floridsdorf ; 
Gorlice (H. Gleicher) 
Jasło . AEP: AE ś Jedlicze 
Kolin . 
Kralup 
Krosno 
Limanowa 
Marios Vasarhely 
Miihr. Ostrau-Oderfurt 
Mahr.-Schónberg 
Mezótelegd 
Munkacs 
Oderberg . 

| Orsova : 
Pardubitz . 
Peczeniżyn 
Pozsony 
Sereth 
Sopów 
Stanisławów 
Triest . 
Trzebinia . 
S. A. Ujhely 
Ustrzyki 

| 

177] 2732490 
140 1888160 
344 4649150 
144 1740960 
83 1353360 

241 3636500 
174, 2580280 
674| 10387150 
58] 893780 

247| 3806020 
21.| 31260 

413] 6380300 
185 2612870 
109] 1661210 
168] 2404380 
142] 2037660 
545 8286930 
40 509480 

374| 4857230 
161, 2390820 
163, 2259220 

M. » 415810 
51| 784570 
26 365840 

1242| 15924780 
90, 1092580 

330| 4829260 
8] 121980 
2 22010 

63] _9635760 
203] 2352200 
317] 4108240 
35 516730 

1365710 
3923390 
1409430 
904970 

144870 

200700 

5888250] - 1033390 

88410 
976010] — 

262450 

1896420 

124030 
191860 555550] — 
60870| - 

4829260] - 30410 
11860 

442400 
12690e0 

115 1638210 1/7, 243980 

246960 
365120 
202410 
121080 

2419870 
1236190 

399800 
1955890 

31260 
461480 

1456700 
582890 
928130 

1111060 
695137U 

3847320 
583870 
362800 

15310 
261520 

' 105940 
11649240 

814640 

60930 
10650] — 

262070 
696020 

1839200 
102400 
140810 

102440 
312000 
129120 
58480 

455300 
293020 

108240 
381030 
122780 
250460 
254030 
203520 
604410 

600860 
397890 

337500 
57940 

1874690 
217070 

261290 
71730 

| 
70790 

426460] : 

185040 
1241290 

—_— 

821860 
1097200 

75360 
426940 

146600 
1257580 

61520 
10100 

1845300 
— 

58920] — 2269040 

50640] -- 

| 334870|—| — 
163710 

ZPR SADANIREARSR 

|-- 

l KSBAJ 

623950 
102260 

268830 

640 

250470 
414240 

1339600|' 

— 

|-—sEG3 ONO 

|| 

SA LARIEJE| 

W 

720120 
581330 
107970 

30570 
36610 

| 187| 2108540 

551| 8466220 
| 

97500| 2) _ 30290|79 |1125630 289 4448120] 289 4448120] — | R Zagórzany . RE: j 
13090| — | — | — | l 13090] — — — ROMY SA 

Zuczka (Brettschneider) l 

5 |-klopoiera SEK 51 ROZPACZ 

| | 

Totale Suma . 2856| 39235110] 511 7153300 8377|104300390|2091| 29901400| 38 574830] — 
| 

10074930 122|1770990 3589470| 99 | 1476600 6868| 10574760 
| | | | 

104300390 kg. 
1581330 ©, 

25344661 Q, 
6939719 ,, 

138166100 kg. 

Ekspedycya kolejowa do rafineryj (Bahnexpedition an Raffinerien) |. 
A 3 ropy opałowej (Heizól-Bahnexpedition) WAMAIPESIKY PAIĘL COC AEC 4 SPORZ, Kr. Związek prod. odtłoczył do odbenzyniarni (Produzentenverband abgepipt an die Entbenzinierungsanstalt) 

„Galicia* do rafineryi w Drohobyczu („Galicia* an die Raffinerie in Drohobycz) . ZO 
Ogólna ekspedycya w grudniu 1912 (Gesamtexpedition im Dez. 1912) 



Nr 1 | "ROPA - a 15 
EKSPEDYCYA ROPY DO RAFINERYI W GRUDNIU 1912. — ROHOEL-EXPEDITION AN 

RAFFINERIEN IM DEZEMBER 1912. 

Magazy- 
s , Suma . E. B. trole: ' SU ZY . Stacya — Station R. E. B. | Petrolea [hum Tatis| „owa iarpath Galicia 

kę. |SŁo kg. [SŁ Ko Ist Ko. [St Kg. (St Ka |St kg. 

Almas Fiizitó . + : 2732400 273240C 
Bosna Brod . : - 1858160 1583160 
Budapest-FerencsvVaros 344 4649150] 344 4649150 

-Kiteró . o. 1740900 1740360 
, -Kóbanva .| 93 1353360] 93 1353360 

Drohobycz (Austria) .|* 36365001: 3636570 
Dziedzitz (Schodnica) 250280 4 2580280 
Dziedzitz Vacuum .|6 10387150 10337150 
Fiume . . . . .| 3 893780| 57 , S9375U 
Floridsdori 0.0. .(5 3806020| - 3806020 
Gorlice ©... . 31260 i 31260 
Jasło. 20... 3 6380300 3 6380300 
Jedlicze. . . . . 2612870] 185 2612870 
Kolin... . 9 1661210 3 1661210 
Kralup © . 01. 58 2404330] 163 2404350 
Krosno . . . . . 2. 2037660 203766( 
Limanowa . . . .| 545 8288990] 8288930 
Maros Vasarhely . . 0, 509481 509430 
Miihr. Ostrau-Oderiurt | 374, 4857230 4857230 

„. Schónberg . * 2590820] 16 2300820 
Mezó-Telegd . . : 53 2259220] 163 2259220 
Munkacs . . . * 15310 15310 
Oderberg . . -. „| 3 184570 154570 
Orsowa . . . . .| 20 365840] 26 305840 
Pardubitz ., . . .|242 15924780 15924780) 
Peczeniżyn. . . >| 5 1092580] -90 1092580 
Pozsony o... 3 48209260] 330 4829260 
Sereth . . . : 121980 I 121980 
Sopów (H. Bloch). . 2 22510] 2 22510 
Stanisłau . . » : 965760| 63 _ 965760 
Dmesto... «o. „| 208 23852200 203 2352200 
Trzebinia . © + -|3 4108240] 317 4108240 
S.A. Ujhely . . . 35 516730] 35 516730 
Ustrzyki 2 - 2 5 1638210] 115 1638210 

"Zagórzany . . . -| 289 4448120 280 1448120 Zuczka (Brettschncider) 13090] 1 13090 

» 

Ropa opałowa-Heizól_|_101 _ 1581530] >> — 39 596730|29 566170] 18 209920] 12: 176850] : 31660 
Razem-Zusammen _ |7478 105881720/7377 104300390] 332 506330129 566170] 18 _ 209920] 12 176S50| . STGGĆ 

Ekspedycya kolcjowa do rafineryj — (Bahn-Expedition an Raffinerien). . . . ...... 
, » ropy opałowej - (Hcizól-Bahnexpcedition) . ONE | ia g0 kg. 

Kr. Związek prod. odtłoczył do odbenz. (Produzentenverband abgepipt an Entbenzinie- 
rungsanstalt) 2 eee e 663" m ooo 4 4 1 + + . . 2534466 

„Galicya* do ralineryi w Drohobyczu („Galicia” an die Raffineric 32001 
in Drohobycz). . ou om ot BoA i a 

22) 

o. s |. 6959719 , 
Ogólna ckspedycya (Gesamtexpedition) . . . . . . . . . . . 138166100 kg 

s Już wyszła z druku m Soeben erschien 
mapa kopalń i szybów naftowych gmin "= Situationsplan der Naphtafelder in 

Tustanowice-Borysław-Popiele-Jasienica solna-Mrażnica. 
Skala 1 : 8640. | Massstab 1: 6640 

Mapa ta naklejona na płótnie w formacie kieszon- —. Diese auf Leinwand aufgezogene Karte in Taschen- 
kowym 22X14 w wielkości 115x90 obejmuje wszystkie format 22x14 in der Grósse v. LII5:490 umfasst alle Pe- 
objekta z przemysłem naftowym związane i daje najlepszy troleumobjekte die in irgendwelcher Verbindung mit Naph- 
przegląd całcgo zagłębia naftowego. - ADYGA ORAN und gibt den besten Uberblick des 

rzą w i K. _ ganzen Olbcckens. Cena egzemplarza wynosi K. 50 | Der Preis der Karte betragt K. 50*— 
Do nabycia u wydawcy: Zu bezichen beim Herausgeber: 

pl. BO Niego +. 5 T E F A N K O R Y T K O Bilezewskipiatz 4. 

p, o OLE WNN RO O OOOO 



| 16 
EKSPEDYCYA ROPY SCHODNICKIEJ, URYCKIEJ I MRAŹNICKIEJ W GRUDNIU 1912. 

URYCZ- UND MRAŹNICA-OELEXPEDITION IM DEZEMBER 1912. SCHODNICA-, 

ROPA Nr. 1 

Nadto „Galicya* odtłoczyła do rafineryi w Drohobyczu schodnickiej ropy 
Ausserdem „Galicia* hat abgepipt an die 

dlq naszego pisma :: 
Zakład art=$rUficzny 

wykonuje 

we Lwowie, Pusuż Mikoluscht 

Ropa schodnicką — Schodnicaól Ropa Urycka — Uryczoel Mrażnicacel 
Stacya — Station | Magazynowa |ROHAG) Suma | lryczer les. ROHMAG| Suma | Nagazynwa 

SW RE ZJESE KS 2.5 R Ko ASB KE" Si] "Ke 7-LSC) KEGSŚRE Kg. 
| |Bzca | | 

Almas Fiizitó —| — | 40| 623950] 40 GZSOB0RĘŚE UPS RER A 4 
Akna Szlatina - 1 9950/ — — i 9950| — — Eri R R | PE żć. 
Bosna Brod . —| OW 102260) 8| 102260| — Sa | R BABI|| 5 ż wa SR 
BeKeSCSADA: ; . —| — |-.| za ER, EF eż, ZE ERA | R r. 16230 
Budapest S. B. JAZ 1360 SS] 32 |2 OTABOPEZ NA 2 RZA od JS... SAB SR 

3 Kiteró 2 23150) — — 2| 23750| — — | — — ||| -— SA acz ZE 
; Kobanya « | 5h 70610] TO 266830] 24; 0302405 Po na azja | = 

Dziedzitz (Schodnica)| — — | — — | — 48 | 720120 — — | 48| 720120]. — EA 
„ / (Vacuum). | =| « — | 86|1339600 86 1339600 30) SA180=>| - = „|0%) GOI880 > o 

Dobrosin | EORUOOOP==Fo 2 WGTODOGEZZE. BER śm ||. >mo „amy = Ka 
Fiume 1) > FLSDOFE= —— l 11800 —| — | — — |-— AA |= s 
Florisdort >| = |= = |-| >= eriozogj-| - = |ee| 10790]. 7 
Hliboka . 1| 12000|—| — | 1] 12000|—) — z sol Omi raj ee 
Jasło — — | — |-| — | 2| 305701 —| — | 2) 30570]—| — 
Krosno . PARA abe pjs ye a 3 2, Ex, eco 2031310 
Kołomyja . . . B 1OZOLS= Poe" | lo TOO" > PET — 
Kóbanya felso . 2| 25810/—| — 2| 25810| — — | — = | RE 8 

Kralup de ao | = |] = NPR SKO | 2|- acadBi EE Mezóhegyes . 510500 s ią "105002 RW 2 „| „BRO = = 
Munkars . . . . .| 2] 30410]—| — | 2) 30110] —| =; |—| — | — |- Maros Vasarhely —| — | 13) 860060] 13| 160060 — | 27. 349420| 27) 349420| — „£% 
Stanislau 1| 10010 ZEN AOWIO x wege | 202 maa BSEŻ DO 

SPEDRR PoS 4| 60930] 2] 30640| 6| 91570] —| . — |- —- ,|—| — |- Stein Schónau 1| 10200|| — | t| - 10200|-— 32 ay e: p. P> 
S. A. Ujhely . 1) 102490) 28 1240 3650 SF Pa SN Bac. zdj = 
OWY 0». 24: BZOJOO SE — | 2. 26300| — — | — a 2 see aa = 
Tisza Polgar 1, 10220—, — 1| 10220| — A | > BRE CSS CA A sa 
INA CZP ARAROR CEZ a> 22] 25047022 | 2508%0|EF ETZ = J=| === 
Wels i | b= oso BESSA == Flesh ROM pax 5 a. 10850 

| | | | | | | 
Ogółem Totale . . 35 462430|218.3190050|253 3652480] 99 BLU 27 | 349420 126| 1826020 4. 51890 

Raffinerie in Drohobycz Schodnicaoel Kg. 36.3270. 

Brzezis (ID: 

BORYSŁAW 

WYPOŻYCZALNIA 
I SKŁAD ŻERDZI I NARZĘDZI RATUNKOWYCH 

GALICYJSKIEGO KARPACKIEGO TOWARZYSTWA 
(PRZEDTEM BERGHEIM I MAC GARVEY). 

- TELEFON Nr. 180 i 191. WOLANKA 

ł 



Nr. 1 BBE 7 ROPNE” > = 17 
FEKSPEDYCYA ROPY OPAŁOWEJ W GRUDNIU 1912. — HEIZOEL-EXPEDITION IM 

DEZEMBER 1912. 
* 
£ 

Thurn- zi : Suma Petrolea Taxis Magazynow.| Karpath Galicia STACYA—STATION 

„A s. PRD FK |RlEł |AzT k FLEK. 
| | 

Akna Szlatina . l 20 a ca zĘ e | 050 | B SZM 
Bekescsaba . l 1( 300 4 59820 ? 8 Kł c: | X Ę * 
Bolec 8 5 RE kę, 3982 * z > 55 za 5 APART 

Bursztyn l Mmd) |= | olas aa aż © i I| 10000) >| - — - — | JODRNSZ AE WDS Dobrosin | ) k | 11800 RY ŚI3 Na = 

"zy | ! 2 7. aż | | 2 SSD Hliboka . 1| 12020 krk Paczzpi | s Kassa 11 169360 11 | 169360 Sa aj = z ES Śr a 
Kłodno . I| 10270 1| 10270] - = a Paogoł | ZA ia SA PDS 
Kolomea l 10070 r 25 A *: 5| 29810 c e; SE „0 ARE 

i Kóbanya felso . 2 25810 A >, z = Sz) aę | m p 

k Linz sj oai 1 Ropek oo| a=] L= Lwów (Lemberg) R FCM A AB zd 15100 | e s>| ŻA Ł2 i 
sł " POdZAMICZE. | J1UU | ą = sa 10| 1466 
„ę 10 146650 — | SRG Łóz AC | + 6654] — cam 

Łużan | D | 8. E | 10500 zt ŻĘ, e m TL Mezóhegyes jj 10500 "| A | gł i 15100 + 28 = 
Munkacs 1 15100 | OB sa +9 Śkżz4 u lóka p 4 61070 c 2 30870 | = 30200 
Nesselsdorf | at j 5130 2 | 4 AS R oj OS Bd ęr Salurn l CA l) 8 : — iż 1 10010 ERĄ DAAB KI ŻA 

Stanislau 1 1004 "| za | z il 10200] — SĘ SADZĘ 
Stein Schónau . 1 EA EH ŻE JA Ę 2 26300 SA ź 5: za 
Stryj AL ŻA ORA A ża iza — — - > I 10420 Tarnopol U p. SA z | AE — — — 2| 21240 
Tarnów . 2 SM 2 2 —| Z 1 10220 BK RaŚ BE 
Tisza Polgar l lo | 13290 SĘ ać — zę r Z CH 
Tribuswinkel 2 r 5) 27 440 Fa B3 ZA Ej k A ża PZNEKAĆ 

z 0 Volksgarten sy zió Z 2 = 1 10350 ze R ZEE 
38 Wels . MS SE | 20% Wien 29] 583940 3| __ 68740 520200] _— a mi e alk 

Ogółem Totale . . 101 ; 596730 29 566170 18 209920 12 1581380 4 176850 3| 3166C 

w JERTE 

WILHELM SUSSMANN 
. Die P.T. Leser werden auf den Annoncen- |URO SPEDYCYJNE 
5 SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 

a teil unserer Zeitschrift aufmerksam gemacht, I ARTYKUŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH. 
PU | tte... ASA z BORYSŁAW, ul. Wolaniecka obok warstatów Zdanowicza. 
W —— Telefon Nr. 214. = —— Telefon Nr. 214. 

A - 

"| = 8 
! B_E_B_2_u_ u GG U HE GE BE EG U EE EH A 8 O O GE BE HE U U A W BG AZ WUECU EE EG WU EGW GD GE BE W Z BE O m U Z O W O EE WB GG LG Ę „a znunnznnnNuuNNZNNuuNaNuNnsNUuŻONaWżuuna nawa ua 

mB_E A ka aa © 4 C. | K. NADWORNY DOSTAWCA Poleca się do wy- Hud 
| a ią 4 konania wszelkich awa 

s robót w ten zakres _m 
B_H Ś BU ata z : wchodzących. :: uwa 

Br] ę e 
BE ś a Własna stereotypia Nil 

| EA | i introligatornia. :: EJH 
E_E 1. : Ruch motorowy. Sił sc: DRUKARNIA r sa ł zwa Telefon Nr. 24. ma 

z OWIO Spe". w u_M 

„Ex uu u z BUGU H EE EE EHH U U EE S_T U UE U UE W WWW W W U u-m W W WWW W WK W WW W W W WE NĄ W-WA WW WJ MR WR pa aa a a i a u Z M WWW WW WWW W W W W i M w i u ku u ln ku mn ly e 



BOBA 0 NEI 
WIADOMOŚCI RÓŻNE. 

Reforma ustawy górniczej. Dnia 12 grudnia z. r. 
odbyło się we Wiedniu w ministeryum robót publicznych czwarte 
posiedzenie komisyi obradującej nad reformą ustawy górniczej. 
Na wstępie przewodniczący komisyi szef sekcyi p. Homann po- 
swięcił kilka słów wspomnienia zmarłemu w sierpniu członkowi 
komisyi Drowi Emanuelowi Tilschowi profesorowi Uniwersytetu 
czeskiego w Pradze i powołał do komisyi na miejsce zmarłego 
Dra Jana Krcmara. 

Następnie: komisya poddała obradom referat adwokata 
Dra Henryka Reifa pod tytułem „Podstawy prawne uprawnień 
górniczych". Nad referatem tym rozwinęła się obszerna dyskusya, 
która zajęła całe trzy dni przeznaczone na obrady komisyi. Wobec 
tego następny referat Dra Canavala nap. „Stosunek przedsiębior- 
ców górniczych „między sobą' został odłożony do :/ najbliższego 
posiedzenia, które się odbędzie w lutym br. 

„Na podstawie porozumienia naszej redakcyi z redakcyą 
Rocznika austryackich inżynierów i architektów, mogą członkowie 
Związku techników wiertniczych w Borysławiu otrzymać bezpłatnie 
„Das Jahrbuch des 6sterr. Ingenieure und Architekten" (500 stron, 
cena księgarska K. 5—) za poprzedniem nadesłaniem 35 h. 
w markach pocztowych na porto pod adresem: Redaktion des 
„Jahrbuch der 6sterr. I ieure SIE RR NIE: Alserbachstr. 5, agermeure und. Architekten" Wien IX/4, 

„, Spółka akordowa F. Brugger, Ł. Łaszcz © J. Pierściński 
spółka z ograniczoną odpowiedziąlnością w Borysławiu na od- 
bytem w dniu 14. stycznia 1913 roku Walnem Zgromadzeniu 
postanowiła rozwiązanie i likwidacyę Spółki. 

Likwidatorami zostali zamianowani dotychczasowi zawia- 
dowcy Inż. Tadeusz Łaszcz i Julian Pierściński. 

myśl obowiązującej ustawy handlowej likwidatorowie 
wzywają wierzycieli do zgłoszenia si OWE Borysław fach 133, zgłoszenia się pod adresem Spółki 

Z PISM I KSIĄŻEK. 
_. „Kontrakta handlowe Anglii ; Kontrakta handlowe Buł- 

garyi V i VI tom wydawnictwa „Zollkompass* część I. 

AT Kto kiedyś miał rozstrzygać w konkretnej handlowo poli- 
ycznej sprawie a przytem musiał się opierać o dawniejszy ma- 

teryał kontraktowy, kto zechce przejrzeć technikę kontraktów 
handlowych w historycznym porządku, komu zależy na pozna- 
niu handlowo-politycznego rozwoju w odbiciu suchego tekstu 
kontraktowego, albo chce studyować kwestye prawne, temu 
przyjemnem będzie, że obejdzie się bez szukania w wielu księgach 
i znajdzie cały materyał w tem autentycznem dziele w możliwie 
najlepszym porządku i przejrzyście zestawiony. 

Zestawienie kontraktów handlowych brytyjskiego państwa 
jest wobec pierwszorzędnego stanowiska jakie to państwo zaj- 
muje i jego polityki dla wszystkich narodów nadzwyczaj ważnem. 
Kto więc ma stosunki handlowo-polityczne będzie wdzięcznym 
za pomocniczą pracę, która została zastosowana do wszelkich mo- żliwych okoliczności. 

lom obejmujący stosunki bułgarskie ma wysoce aktualne 
znaczenie, ponieważ ostatni przewrót polityczny i uzyskanie 
przez państwo bułgarskie nowych posiadłości i nowe uregulowa- 
nie stosunków tychże wprowadza je na porządek dzienny. 

ZAWDIÓCZ kontraktów zawierają powyższe dzieła obfity mate- 
ryał piawno-państwowej i gospodarczej statystyki który został za- 
rZcIpany z pierwszorzędnych źródeł n. p. statystyka produkcyi wiel- 
kiej Brytanii i jej kolonii. Ogólnie mówiąc można znaleść w tem 
wydaniu więcej jak skromna nazwa tego dzieła zapowiada a mia- 
nowicie olbrzymią pracę przygotowawczą do praktycznego i teo- 
retycznego użycia. 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 
Bergrechtsreform. Am 12. Dezember I. J. ist dle Kom- 

mission zur Beratung der Berggesetzreform im Ministerium fiir 
ófientliche Arbeiten zu ihrer vierten Tagung zusammengetreten. 
Zu Beginn der Sitzung hielt der Vorsitzende der Kommission, 
Sektionschef Ritter von Homann, dem im August I. J. verstor- 
benen Kommissionsmitgliede, Dr. Emanuel Tilsch, Professor an 
der bóhmischen Universitit in Prag, einen warmen Nachruf und 
begriisste den vom Minister fir óffentliche Arbeiten an Stelle 
des Verstorbenen in die Kommission berufenen Professor der- 
selben Universitit, Dr. Johann Kremar, als neues Kommissions- 
mitglied. 

Die Kommission zog sodann das Referat „Rechtssubjekte 
der Bergbauberechtigungen'', erstattet von dem Hof- und Ge- 
richtsądvokąten Dr. Heinrich Reif, in Beratung. Die Verhandlun- 
gen iiber dieses wichtige Referat nahm drei Tage, die gesamte 
fir die diesmalige Tagung in Aussicht genommene Żeit, in 
Anspruch, so dass die Beratung des zweiten auf der Tages- 
ordnung befindlichen Referates des Hofrates und Berghauptman- 
nes Dr. Canaval „Verhdltnis der Bergbauunternehmer unter sich 
auf die nachste Tagung der Kommission im Februar 1913 ver- 
schoben werden musste.: 

Auf Grund der Vereinbarung unserer Redaktion mit der 
Redaktion des „Jahrbuch der ósterr. Ingenieure % Architekten* 
kónnen die Mitglieder des Bohrtechniker-Verbandes in Boryslaw 
das Jahrbuch (500 Seiten, Verlagspreis K. 5,) gratis erhalten. 

Diejenigen, welche ein Exemplar des Jahrbuches wiinschen, 
wollen fiir Porto 35 h. in Briefmarken an die Redaktion des 
„Jahrbuch der ósterr. Ingenieure und Architekten* Wien IX/4 
Alserbachgasse 5 einsenden, worauf ihnen das Jahrbuch nach 
Erscheinen grątis zugesendet werden wird. 

Bei der am 13. Januar 1913 stattgefundenen Generalver- 
sammlung der Akkordgesellschaft F. Brugger, T. Łaszcz £ J. 
Pierściński, G. m. b. H. in Borysław wurde die Liquidation 
der Gesellschaft beschlossen. i 

Als Liquidatoren der Gesellschaft wurden gewiihlt die 
Fierren Ing. Tadeusz Łaszcz © Julian Pierściński. 

Laut Handelsgesetz werden die Creditoren ersucht, sich 
bei der Firma anzumelden (Borysław-Postfach 133.). 

BUCHERSCHAU. 
Die Handelsvertrige Englands; die Handelsvertrige 

Bulgariens V. und VI. Band des „„Zollkompass* I. Teil. 
Wer jemals in die Lage gekommen ist, in einer konkreten 

handelspolitischen Frage feststellen zu miissen, was cigentlich 
rechtens ist und dabei auf das Urmaterial der Vertrige zuriick- 
zugreifen, wer die Technik der Handelsvertrige in historischer 
Reihenfolge iiberblicken will, wenn es reizt, grosse handelspoli- 
tische Entwicklungen im Spiegel des trockenen Vertragstextes 
wieder zu erkennen, oder wer Rechtsfragen zu studieren hat, 
welche sich aus handelspolitischen Inzidenzfdllen ergeben, dem 
wird es willkommen sein, dass er nicht Dutzende von Folianten 
zu walzen braucht, sich miihsam durch fremde Sprachen in 
einer schwierigen und epinósen Materie durchzuwinden hat, 
sondern in einem authentischen Werk das ganze Materialin der 
denkbar vollkommensten Ordnung und Uebersichtlichkeit vorfin- 
det. Die Zusammenstellung der Handelsvertrige des britischen 
Reiches ist bei der massgebenden Stellung des ersten Handels- 
staates und seiner Politik fiir alle andern Nationen von entschei- 
dender Wichtigkeit. Wer also handelspolitisch interessiert ist, 
wird dankbar sein fiir die gewaltige Hilfsarbeit, die da im Vo- 
raus fiir alle erdenklichen Anwendungen geleistet ist. 

Der bulgarische Band hat seinen besondern hochaktucllen 
Wert, da die politische Umwalzung, die Neuerwerbung von Ge- 
bieten die Neuordnung der Verhaltnisse auf die Tagesordnung bringt. 

Ausser den Vertrigen enthalten die Bande auch cine 
Fiille von staatsrechtlichem und volkswirtschaftlichem statistischen 
Material, welches aus ersten Quellen geholt und, wie beispiels- 
weise die Produktionsstatistik Grossbritanniens und seiner Kolo- 
nien, sonst nicht gerade leicht zuginglich ist. Alles in allem: 
man findet *in dieser Ausgabe viel mehr, als man sich unter 
der einfachen Ankiindigung eines Zollkompasses verspricht: eine 
konzentrierte Vorarbeit fiir jeden einschligigen praktischen und 
theoretischen Gebrauch, ein Riistzeug fiir unsere handelspolitische 
Schlagfertigkeit. 

3 
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SPRAWOZDANIE PATENTOWERZECZNIKA 
PATENTOWEGO INŻ. ST. DZBAŃSKIEGO 
WE WIEDNIU VIL., SIEBENSTERNGASSE 29. 

Następujące zgłoszenia patentowe zostały wyłożone w c. k. 
Urzędzie patentowym we Wiedniu. 

KI. 5. a. Gierszyński Roman. Borysław: Przyrząd do za- 
bezpieczenia za dalekiego wyciągnięcia narzędzi wiertniczych, 

KI. 5. b. Rusconi Carlo, przedsięb. wiertn. w Kalkucie : 
Przyrząd do wytwarzania gazu ze specyalnem zastosowaniem do 
bitumicznych materyałów opałowych. 

KI. 23. c. Głąbiński Józef, inż. we Lwowie i Lewicki Ale- 
ksander, werkmistrz w Stryju : Urządzenie do rozpuszczania za 
stałych olei w cysternach itp. 

KI. 23. c. Tryesteńska rafinerya olei mineralnych i Opl 
Karol w Tryeście: Sposób postępowania do wydzielania parafiny 
z mieszanin olei parafinowych i do frakcyonowania parafiny. 

KI. 23. c. Myz Az. Jan Chemik w Bussum (Holandya) : 
Sposób postępowania do uzyskiwania cerezyny (wosku ziemnego) 
parafiny i innych stałych węglowodorów z odpadków mineralnych. 

Następujące zgłoszenia patentowe zostały wyłożone w król. 
niemieckim Urzędzie patentowym w Berlinie. 

Ki. £ Vangel Bela w Moskwie: Przyrząd do głębokiego 
wiercenia za pomocą ciśnienia wody ze stałym tłokiem i z rucho- 
mym cylindrem dźwigającym narzędzie wiertnicze przy załącze- 
niu nożyc lub wolnego spadut. 

KI. 5. Gebhardt Valentin, Hohenlohennhiitte, Górny Szląsk: 
Łącznik płuczkowy do głębokiego wiercenia. 

Kl. 5. b. H. Flottmann % Co. Herne: Prowadzenie do 
wiertarki. 

KI. 46. c. Grunwald Karol, Bredeney: Przyrząd do rozpy- 
lania materyału opałowego dla silnie motorowych używających 
trudno zapalnych materyałów opałowych. 

Kl. 85. g. Bingham Georg Cowley, Londyn: Rozpylacz: 
KI. 24. b. Gebr. Kórting T. Akc. Linden koło Hanoweru 

Urządzenie do opalania, kotłów zapomocą ropy węgla. 
KI. 24. b. Lipiński Antoni Wiktor i Akessen Lenart, Zw 

rych: Postępowanie do spalania płynnych opałów. 
KI. 24. b. Dittersdorf Leo, Jasło: Sposób postępowanie do 

oddzielania wody od ropy, destylatów ropnych, terów, terów po- 
gazowych itp. 

KI. 23. b. Metayer Luis, La Garenne Colombe (Seine): Spo- 
sób postępowania i przyrząd do wydzielania waseliny z olei mi- 
neralnych w bateryach filtrowych. 

KI. 4. g. Marks Henryk August, Winter Haven S$. zj. A. p' 
Przyrząd do spalania opału płynnego. 

KI. 5. a. Rotinoff Alexander, St. Petersburg: Przyrząd do 
wiercenia dowolnej głębokości otworów przez wpędzanie trzpie- 
nia za pomocą uderzeń ciężaru spadającego na wrzeciono Osa- 
dzone w osi środkowej trzpienia. 

ROZPORZĄDZENIA WŁADZ GÓRNICZYCH. 
C. k. Urząd górniczy okręgowy 

w Drohobyczu. 

L. 391/13. * Drohobycz, dnia 10. stycznia 1913. 
0 BWERSZEĘ ZE DUE. 

Po myśli $ 3. rozporządzenia c. k. Starostwa 
górniczego w Krakowie z dnia 24. czerwca 1911, 
L. 3001, Nr. 102, dz. u. i rozp. kraj. podaje się do 
wiadomości, że egzamina kandydatów na kierowni- 
ków ruchu kopalń oleju skalnego przed Komisyą 
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PATENTBERICHT MITGETEILT VOM PA- 
TENTANWALT ING. STAN. RITTER VON 
DZBAŃSKI, WIEN VII., SIEBENSTERNG. 29. 

Nachstehende Patentanmeldungen wurden beim k. k. ósterr. 
Patentamte ausgelegt. 

KI. 5. a. Gierszyński Roman, Werkmeister in Borysław 
(Galizien) „Einrichtung zur Verhiitung des zu weiten Aufziehens 
von Tiefbohrwerkzeugen*. 

KI. 5. b. Rusconi Carlo, fu Guglielmo, Tiefbohrunterneh- 
mer in Calcutta (Brit. Indien) „Gaserzeuger, vorzugsweise fiir 
bituminóse Brennstoffe *. 

Kl. 23. c. Głąbiński Józef, Ingenieur in Lemberg und Le- 
wicki Aleksander, Werkmeister in Stryj (Galizien) „Einrichtung 
zum Fliissigmachen gestockter Oele u. dgl. in Zisternen ... , 

KI. 23. c. Triester-Mineralól-Raffinerie und Opl Karl, Be- 
triebsleiter beide in Triest „Verfatiren zur Abscheidung von Pa- 
rafiin aus Paraffin aus Paraffinólgemengen sowie zur Fraktio- 
nierung von Paraffin". 

KI. 23. c. Myz Az. Jan, Chemiker in Bussum (Holland): 
Verfahren zur Gewinnung von Ceresin (Ozokerit), Paraffin und 
anderen iesten Kohlenwasserstoffen aus Mineralriickstinden und 
Goudrons. 

Nachstehende Patentanmeldungen wurden bćim kaiserl. 
deutschen Patentamte ausgelegt: 

Kl. 5. Vangel Bela, von Moskau: Durch Druckwasser be- 
triebene Tiefbohvorrichtung mit feststehenden Kolben und be- 
weglichen, das Bohrzeug unter Einschaltung einer Rutschschere 
oder eines Freifalstiickes tragenden Zylinder. 

KI 5. a. Gebhardt Valentin, Hohenlohenhiitte in Ober- 
schlesien: „Spiilrohrzwischenstiick fiir Tiei- und Schachtbohrung”". 

KI. 5. b. H. Fiottmann 8 Co., Herne: „,Vorrichtung Zur 
Fiihrung des Gesteinbohrers bei der Loch-an-Loch-Bohrung"'. 

KI. 46. c. Grunwald Carl, Bredeney: Brennstoff-Einspritz- 
vorrichtung fiir Verbrennungskraftmaschinen, die mit schwer ziind- 
lichen Brennstoffe arbeiten. ę 

Kl. 85. g. Binghan George Cowley, London: „„Zerstdu- 
berdiise'*. 

KI. 24. b. Gebr. Koerting Akt.-Ges. Linden bei Fannover: 
Einrichtung zum Betriebe von Kesselienerungen mit Ol oder 
Konhle. 

KI. 24. b. Lipiński Anton Wiktor, und Akesses Lennart, 
Ziirich: „„Vertahren zur Verieuerung von _iliissigem Brennstoff''. 

KI. 23. b. Dittersdori Leo, Jasło (Galizien): Verfahren Zur 
Abscheidung von Wasser aus Rohól, Rohóldestillaten, Teeren, 
Gasteeren o dgl. 

Kl. 23 b. Metayer Louis la Garenne Colombes (Scine): 
„Verfahren und Vorrichtung zur, Gewinnung von Vuselin aus 
Mineralólen in Filterbaterien". 

KI. 4. g. Marks Henry Augustus, Winter Haven, V. SŁA:.: 
„Heizvorrichtung fir Fliissigen B:ennstoft". 

KI. 5 a. Rotinoffi Alexander, St. Petersburg: Vorrichtung 
zum Niederbringen von Bohrlóchen beliebiger Tliefe durch Ein- 
treiben eines Dornes mittels eines in seiner Mittelachse an ci- 
ner an dem Dorn sitzenden Spindel gefiihrten fallenden Bars. 

ac A. AA 

—- BERGAMTLICHE VERORDNUNGEN. 
cegzaminacyjną w Borysławiu odbywać - się będą 
w roku 1913 w dniu 7. kwietnia 1913 i następnych 
iw dniu 6. października 1913 ifnastępnych. 

Do egzaminu w tym terminie będą uopuszcze- 
ni kandydaci, którzy najdalej do dnia 7. marca 1913, 
względnie 6. września 1913 wniosą podanie o do- 
puszczenie ich do tych egzaminów do c. k. Urzędu 
górniczego okręgowego w Drohobyczu. 

C. k. Urzędnik okręgowy: 
Jj. Mokry. 
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Dom tllu interesów naftowych 
hlfonst Gostkowskie$0 
przez c. k. Namiestnictwo we Lwowie 

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. 1069. 
zamianowany i zaprzysiężony senzal 
dla sprzedaży ropy, wosku ziemnego Data 15'XII 

i produktów tych minerałów. Datum | I-II U—II , 31 XII 31 I | TA < 191 | ". UI Wo (ok 1918 Finansowanie: 
27.XIL 1912 

Kopalń naftowych, 28 
Terenów naftowych, BM 

Procentów brutto, 29. , 
Udziałów w kopalniach itp. 

| 

_T31--133 143—745 758-755 761-768 | 785—795 
» » » » E »y », DE ,, > 

134 735 /44-—745 754—755 762—763 

| 30. „ , 130-733 140—743 - T50—-753 : 758—761 » » 
LWÓW, Pasaż Hausmana | 31. , 729-731 T39—741 | 749—-751 - T5T--T50 © „ , Adr.telegr.: Lwów Gostkowski. | ! | | ! 

Telefon Nr. 1059. Data 15 I 31 | l 28 1 M-1I | _MI—TV" AV 1913 
Datum | | | IV | V „MI 1914 

Naphtahcrus 
Alions Gostkowski 

von der hollien k. k. Statthalterci und 
Flandcls- u. Gcwerbckammer in Lem- 
berg crnannter und becideter Sensal 
łlir den Verkauf von Rohól, Erdwachs : 
u. Erzeugnisse dicser Mineralien. 6 

Finanzierung: l.» „| 748-750 
Von Naphtaterrains, Naph- 8.» > 148 —T50 
tagruben, Bruttoperzente, 9 

Gruben-Anteile etc. o» a 
LEMBERG, Passage Hausmann LL 0. „ „| 776—7719 

Telegr.-Adr.: Lemberg Gostkowski. |SO 
Telcphon 1059. 

1.1. 1913 Z powodu nowego roku notowań nie było. 

2. „ „ | 748-—740 | 

3.„ „| 788—7389 | 741—748 | 755—756 
+ „ „ | 740-—742 
Dy» | [44—747 

SPOSA Z powodu świąt „Trzech Króli* notowań nie było. 

153-—159 

187 -—1T90 

141-748 | 756—758 | 766-768 174-176 | 785—795 
| 765—766 | 774—775 o, 

| 743—745 | 755--757 | 165—767 | 774-—776 790-800 
747—752 ; 160—766 | T70—178 | T78—781 ©, , 

151—753 | 763—765 778-775 | 781-788 ' 795 -805 
751--752 _ 765-766 , 175—776 | 783-—-784 

- 785—786 
| 

| E ,, 756—758 _ 767—768 - 777—778 
109—782 790—798 , 800-803 , 808—-811 | 830-840 
791-793 ( 801--8504 | 811-814 | 819—822 | £40—850 

| | | | 
| | 

TRESC. 
Rozwój galicyjskiego przemysłu naitowego. (Dokończenie.) 

Biuro Krajowego Towarzystwa naftowego. (Mała polemika.) -- 
Memoryał Związku Techników wiertniczych, przedłożony c. k. 
Ministerstwu robót publicznych we Wiedniu. —- Wykaz przetło- 
czonej ropy w grudniu 1912. — Wykaz ckspedycyi ropy firmy 
R. E. B. we Lwowie, w grudniu 1912. — Ekspedycya ropy do 
ralfincryi w grudniu 1912. Ekspedycya ropy Schodnickiej, 
Uryckicj i Mraźnickicj w grudniu 1912. — kkspedycya ropy 
opałowej w grudniu 1912. — Wiadomości różne. —- Z pism 
i książek. —- Sprawozdanie patentowe rzecznika patentowego 
inż. Stan. Dzbańskiego we Wicdniu. — Rozporządzenia władz 
górniczych. "- Sprawozdanie zaprzysiężonego senzala Alfonsa 
Gostkowskiego, Lwów. 

PATENTY 
wyjednywa we wszystkich państwach 

inżynier GS. Dzbański 
przez c. k. Rząd mianowany i zaprzysiężony 

rzecznik państwowy. 

Wiedeń, VII., Lindengasse 2. (Telefon 5682). 

Z l 

| TN ENETEERON EW” 

INHALT. 
Die Entwicklung der galizischen Petrolcumindustrie (Schluss). 

-Das Burcau des galiz. Landes-Petroleum-Vercines. (Eine kleine 
Polemik.) — Memorial des Verbandes der Bohrtechniker in Bo- 
rysław, vorgelegt dem k. k. Ministerium fiir óffentl. Arbciten in 
Wien. — Pcipungsauswcis pro Dezember 1912. --- Rohólexpcedi- 
tionsauswcis der Firma R. E. B. in Lemberg im Dezember 1912. 
-- Rohólexpedition an Raffinerien im Dezember 1912. — Scho- 
dnica-, Urycz- und Mrażnica-Rohólexpedition im Dezember 1912. 
— Feizól-Expedition im Dezember 1912. — Verschiedene Nach- 
richten. — Biicherschau. — Patentbericht mitgcteilt vom Patent- 
anwalt Ing. St. Ritter von Dzbański, Wien. -— Bergdmtliche Ver- 
ordnungen. — Bericht des becidcten Sensalen Alfons Gostowski, 
Lemberg. 

PATENTE 
in allen Staaten besorgt 

St Ritter v. Dzbański 
Ingenieur u. beeid. Patentanwalt. 

Wien VII., Lindengasse 2. Tel. 5662. 

Na m DRAĄOÓC O 



PREZ ZKE ŻE 

ADWOKAT — RECHTSANWALT R 

Dr. J. Knopr 
Syndyk Związku Techników wiertniczych 
Syndikus des Bohrtechniker - Verbandes 

Telefon 34. DROHOBYCZ. 

$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. 
8 Skład wszelkich artykułów technicznych 

i alekirolechoicZnych === 

8 
8 
ś 

ALINI w BURYSŁAWU ul. WOLANIEGKA — — Telelon Hr. 161 z 
Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ z 

E 
8 
ś 
g 

i jedni icyi i iny. Utrzymuje ka we Wiedniu dla Galicyi 1 Bukowiny 
Boat m zapasie: Oliwy maszynowe i cylindrowe, HERA 
towott pasy z włosia wielbłądziego. | Pakunki Wi A 
Grafitowe i Asbestowe. Pompy, narzędzia, armatury, puszki 
smarowe. Metal na panewki, blachy miedziane. 

4 Specvalność pierścienie gumowe do tłokowania we 
wszystkich Bnenzyaci w największym wyborze, U a 
inne artykuły techniczne dla wszystkich gałęzi przemysłu 
zawsze na składzie. 

Roman Gierszyński i Ska | 
Fubryka narzędzi i instrumentów wiertniczych 

w TUSTANOWICACH 
| fach poczt. Nr. 153. Borysław. EA 150. 

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

Roboty wykonuje w najkrótszym terminie 
i kb nach bardzo przystępnych. 

Dostawę uskutecznia się własnymi końmi. 

| == 

cj 
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NAKEONN WRO 000 RPA OBY WIEKO SRC OWCA 

_NEc_ ha 

AKORD. 
Wschodnio Oalicyjskie Towarzystwo naftowe Ska 
z ogr. odpow. odda wiercenie dwóch szybów 
w akord w Pasiecznej na granicy gminy Bitków. 
Szyby mają być wiercone do 1000 m. z gwarancyą 
f" rur o ile przed tem nie natrafi się na ropę. 
Do opału kotłów dostarczy Towarzystwo akordan- 
towi gaz po cenie K. 1500.— za szyb i miesiąc. 
Oferty przesyłać należy p. a. Dyrektor Geo von 

Kaufman w Sołotwinie obok Stanisławowa. 
W razie dowiercenia się do ropy i dobrego wyko- 
nania robót skłonne byłoby Towarzystwo oddać 

więcej szybów akordantowi do wiercenia. 

— 

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

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

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

dynama, motory, lampy różnego gatunku, żarówki, woltmetry, 
ampermetry, druty elektryczne miniowane i zwykłe, ©«az 

% wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. 
=== KOSZTORYSY NA ZĄDANIE BEZPŁATNIE. 

m |—4 

Telefon: Borysław Nr. 88. Telefon: Drohobycz Nr. 104. 

w 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
Eliasz Ńlinghoffer 

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

poleca: 

Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania szybowe, 
łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 

druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe 

maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. ————— LL 

|| 

go = 
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Twiqzek Techników Giertniczych © Borysływii Ę 
mu na składzie następujące wydawnictwa i wysyła je za zaliczką lub poprzedniem nadesłiniem nuleżytoŚci : 
Proi. Dr. Józef Grzybowski — Geologia 

Naftowa = one K —.50 
Polski Kalendarz naftowy za rok 1908 „ 6.— 

Lb ,» ,»» », », 1909 ,, 6.— 

ż , » po ABA, 6.— 

Mapa orjentacyjna Tustanowic . WKooże= 
„Jednodniówka* I. Zjazdu polskich tech- 

ników wiertniczych wyp 1 
Inż. Jan Sholman „Przesilenie naitowe*,, 0.30 
Dr. Tad. Tarasiewicz „Przesilenie nait.* „, —.50 

© 
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(ALI (70 1 AANDLOWĄ 
LLHNIGZNYCH 

KA Z Ogł. pot. w DRONORYGJI. 
WKLELECERNKKZKEJĘE., EMEZWMWMW M HA 

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 
ONE SADN O ry o ZE W ER 
Dynamo-maszyny i urządzenia elektryczne 
z labryki austryackich zakładów SIEMENS 
© CHREREKKM | ZaPozA A 
Maszyny parowe do tychże oryginalne 
angielskie firmy TANGYES LTD. 
WE BIEMMNONAM NE Cera 

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

TÓWAR NAJLEPSZE] JAKOŚGL GE GENY KONKURENCYJNE. 

| (| | | H IW I | | | | 

A AR GR. CG. i © A R M. © AA SA M © (A GR GRO SA AD EB RE 
WARSZTATY MECHANICZNE la 

PAM j (r. Dudziak i Cz. NermonB 
Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. B 

B 
B 

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

SPECYALNOŚĆC: toczenie gwintów u dowolnie długich rur, ob- 
ciążników i sztang ratunkowych. » : : : : roo ror ror: : 

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

WYPOZYCZALNIA narzędzi ratunkowych, gruszek, koron, raków itp. P 
WYKONUJE i utrzymuje na składzie gotowe części składowe 

Żurawi kanadyjskich W 

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

PJYZe ELI we GJ i dey JA TE MIE RYW- -0 - e-1-"MWANIW 
espeja e wę trerdjóżjoe.| elta Nie... «| 7a74 GWI 

AGO TPP 
„| W. Sikorski 8 J. Sęidenstein 
mo "OBWOW, GNOleZEZNnA 7." :-: 

WIEDEŃ V, Margarethengirtel 14. 
a] Filie: Krosno, Bo 

Polecamy szczególniejszej 
uwadze P. T. Klienteli nie- 

zrównanej jakości 

Pierścienie gumowe 
do tłoków za 
5. ROPALIT" 5. 

Na składzie utrzymujemy 
stale: kotły, maszyny 
wiertnicze, żerdzie 
„Ursus*, pasy „Ursus* itd. 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

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

m m 
PASY WIERTNICZE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI .'. UBRANIA 
SZYBOWE .. ŁĄCZNIKI .. WENTYLE .-. INJEKTORY .-. 
MANOMETRY .. WODOWSKAZY .. LINY DRUCIANE 
I MANILOWE .. NARZĘDZIA WIERTNICZE .. OLEJE 
CYLINDROWE. MASZYNOWE, TOWOTT LŁÓJ .'. WSZEL- 
KIE PRZYBORY DO ELEKTRYKI .'. MASZYNY PAROWE. 
DYNAMA FIRMY BARTELMUS I DONAT W BERNIE. JAWSJAJANAJA NAA AA DENA JA 

M NEJIWRNATKUKAKIAARETRW W EERKKWWAEWIWAWKNNMW H | 

Wydawca i odpowiedzialny redaktor INŻ. WŁAD. DUNKA DE SAJO h 
C. i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia u Denhnahuana 

Pod redakcyą CZESŁAWA ZAŁUSKIEGO. 
Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 


