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SPRAWY ZWIĄZKU. 
Protokół posiedzenia Wydziału Z. T. W. 

z dnia 20. listopada 1915. 
Porządek dzienny: 

_1) Odczytanie protokołu z ostatnich dwu 

posiedzeń. | 
2) Sprawozdanie komisyi redakcyjnej. 
3) Wpływy. 
4) Wnioski i interpelacye. 
Obecni: Zastępca prezesa kol. Słotwiński, 

Bittmar, Cieślicki, Chabowski, Moskal, Ringel, 
Skibiński, Swiętnicki; a z poza Wydziału: 
koi Hubicki Ludwik, Gorecki, 
i Lewicki Roman. e | 

Usprawiedliwili nieobecność Prezes kol. 
Lewiecki i Dunka de Sajo. 

Po przyjęciu do wiadomości protokołów 
z ostatnich posiedzeń, desygnowano na wnio- 
sęk komisyi redakcyjnej p. Oskara Loewen- 

Kamiński, 

_ Koledzy 

Szczęść Boże! 

herza na redaktora „Wykazów Dziennej Pro- 
dukcyi Ropy" a p. Drowi Barthowi oddano 
naczelną redakcyę naszego czasopisma. Na- 
stępnie uchwalono wysłać telegram do „Czy- 
telni Polskiej Akademików górniczych w Przy- 
bramie* z powodu uroczystości „skoku przez 
skórę". Po załatwieniu jeszcze wniosku kol. 
Bittmara tyczącego prowizyi inseratowych 

zamknięto posiedzenie o godz. 9'30 m. 
Do Panów P.T. Kolegów. 

Chcąc ułatwić P. T. Kolegom płacenie 
wkładek, wysłał Wydział stosownie do za- 
powiedzi w poprzednim numerze ogłoszonej 
zalegającym Pp. Kolegom „zlecenie pocztowe”. 

Większość kolegów postępek Wydziału 
uznała i zlecenie pokryła, niestety niektórzy 

„zlecenia* przyjąć się wzbraniali. 
Ci Pp. Koledzy zechcą więc donieść, w jaki 
sposób życzą sobie sprawę tę uregulować. 

— Wydział Z. T. W. 
REDERSZNZAWEEZTE OSN 
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WIT SULIMIRSKI. 

O rozwoju kopalnictwa nafto- 
wego w Galicyi. 

Dokończenie. 

Nafciarz goniący ostatkami, chodzący wczoraj 
jeszcze zgarbiony pod ciężarem długów, dziś nagle, 
gdy tryska ropa, staje się śmiałym, sprężystym, 
zdobywcą. 

W nafciarstwie wiele spraw układa się całkiem 
na opak. Poprzednio zaznaczyłem, że początkowo 
kopano szyby, później prymitywnie wiercono; to też 
przedsiębiorca naftowy, gdy miał parę tysięcy kapi- 
tału, mógł się porywać na założenie własnej kopalni 
i wiedział, że jak ropy dostanie, to będzie miał na 
nią zbyt zapewniony i że za ropę otrzyma 20 czy 
15 złr. za mtctn. Z biegiem lat zwiększały się głę- 
bokości szybów, zwiększały się koszta założenia ko- 
palni i koszta wiercenia. Przyszedł rząd, zaczął nor- 
mować przepisy policyjno-górnicze, technika głębo- 
kiego wiercenia znowu swoje wymagania stawiać 
poczęła i tak z własnej inicyatywy i pod grozą w po- 
staci komisarza górniczego, z „trójnogów* i „zakry- 
styi* opalanych i oświetlanych wolnem ogniskiem, 
buduje się teraz wieże z zabudowaniami a la pan- 
cerniki i „dreadnoughty* z maszyneryą wspaniałą, so- 
lidną, precyzyjną, ogrzewane kaloryferami, oświetlone 
elektrycznie. 

Do tego, jak od 7 lat, w Borysławiu i Tusta- 
nowicach ropę wydobywać trzeba wielkim nakładem 
kosztów siły i pracy. Do wydobywania ropy używa 
się bowiem t. zw. „karpla*, t. j. maszyny o sile 100 
do 150 sił końskich, która na przeszło kilometrowej 
linie ciągnie tłoka i tłokiem tym wydobywa z szybu 
ropę; czynność ta zwie się „tłokowaniem*. 

Dzięki tłokowaniu istnieje dziś ten wielki prze- 
mysł borysławsko-tustanowicki, gdy bowiem gazy 
w tem zagłębiu naftowem zmniejszyły się, przestały 
szyby wyrzucać ropę same, a z powodu wielkiej 
zawartości parafiny i wielkich głębokości szybów, 
szyby tamtejsze nie dały się pompować, potrzeba 
stworzyła nowy wynalazek rodzimy. 

Za to cena ropy, jak wyżej wspomniałem, rów- 
domiernie ze wzrostem kosztów wiercenia, gwałto- 
wnie spadała, tak, że w roku 1908 stała się ropa 
prawie bezwartościową. 
,. Rok ten, dla historyi nafciarstwa może najważ- 

niejszy, w tym bowiem roku przemysł, doszedłszy 
do największego rozkwitu, do największej produkcyi 
ropnej, do pełnego rozwoju techniki wiertniczej, zg0- 
tował nafciarstwu, a tem samem i bogactwu krajo- 
wem, milionowe straty. 
| W roku tym znamieńnym, nastąpił wreszcie 
przełom i zupełna przemiana. W tym to bowiem 
roku, wyłącznie dzięki Polakom, powstaje silna or- 
ganizacya producentów pod mianem „Krajowego 
Związku producentów ropy*. Jak bowiem w pier- 
wszych zaczątkach przemysłu, kopalnictwo rozwijało 
Się równomiernie z destylacyą i rafinowaniem nafty, 
a obydwie gałęzie przemysłu, znajdowały się w je- 
dnem ręku, tak z biegiem lat, kopalń powstawało 
w kraju coraz więcej, lecz równocześnie „gros* 
przemysłu ratineryjnego, przenosić się zaczęło poza 
Galicyę do Cżech, Austryi, Węgier i t. d. 

VITUS v. SULIMIRSKI. 

Die Entwickelung des Naphta- 
Grubenwesens in Galizien. 

Schiuss. 

Der arme Naphtamann, der noch gestern sich vor 
Schuldenlast beugte, wird sobald ihm das Gliick 
hold wird und er das Rohól erbohrt, zum kiihnen 
tatkraftigen Sieger. 

In dem Naphtawesen erscheint die Welt ganz ver- 
kehrt. Wie vorhin angedeudet hat man vorerst die 
Schdchte gegraben, dann primitiv gebohrt, so konnte 
triiher ein Naphtamann schon mit paar tausend Gul- 
den, die eigene Grube griinden, wobei er auch sicher 
wusste, dass, sobald er das Oel erbohrt, er sicher 
dafiir Abnehmer finden wird, die ihm dafiir 10—15 FI. 
fiir Meter zahlen werden. Mit der Zeit wurde die 
Tiete der Schadchte immer grósser, und sowohl das 
Griindungskapital als auch das zum Bohren nótige 
Kapital grósser sein musste. Dann kam die Regierung, 
die die bergpolizeiliche Vorschriften erliess; die Tech- 
nik der Tiefbohrung kam auch mit ihren Forderun- 
gen; so kam es, dass mit der Zeitanstatt der, durch 
das freie Herd beheizte und beleuchtete Triangel 
„Sakristeien*, die Tiirme gebaut werden und die 
Baulichkeiten, beinahe wie die Panzerschiffe u. Dread- 
noughten gebaut werden mit prachtiger, solider Pri- 
zisionsbau, beheizt mit den Kaloriteren und beleuchtet 
elektrisch. 

Ausserdem muss man schon seit 7 Jahren das 
Rohól mit dem Aufwande von viel Geld, Kraft und 
Arbeit auf die Oberiliche bringeh. Zum Pumpen 
namlich des Oels muss man den sogenannten „Has- 
pel* brauchen, eine Maschine von 100—150 Pferde- 
stirke, die auf einer oft iiber einen Kilometer langen 
Leine den Kolben zieht und bringt dadurch das Rohól 
herauf. Dieses Verfahren nennt man „„Kolben'*. 

Dank des Kolbens existiert heute das grosse 
Boryslaw-Tustanowicer Gewerbe, da sobald die 
Expansivkraft der Gase sich verringerte und infolge- 
dessen das Oel nicht herausgeschleudert werden 
konnte, sobald die grosse Menge des Rohóls und 
des Parałflins sich nicht mehr pumpen liess, musste 
die Not eine neue eigene Erfindung schaffen. 

Im Gegenteil dazu aber, wie schon oben er- 
wdhnt, sank der Rohólpreis so gewaltig, dass er im 
Jahre 1908 beinahe das Null erreichte. - 

Dieses Jahr, in der Geschichte des Naphtawe- 
sens vielleicht das wichtigste, weil in ihm das Naphta- 
wesen die hóchste Bliite, die grósste Produktion, 
die hóchste Entwickelung der Bohrtechnik erreichte, 
brachte der Naphtaindustrie und zumal dem Landes- 
Reichtum, in Millionen gehende Verluste. | 

In diesem folgeschweren Jahre, kam die Krise 
und die vollstindige Umwandlung. In diesem eben Jahre 
gerade, dank den Polen, entsteht eine starke Orga- 
nisation der Produzenten unter dem Namen „Lan- 
desverband der Rohólproduzenten*. Denn so wie in 
Anfangen des Naphtagewerbes, die Entwickelung des 
Grubenwesens mit der Destillation und Raflinerien 
Hand in Hand ging und gewóhnilich in gleichen 
Handen sich befand, so entstanden im Laufe der 
Jahre, immer mehr Gruben, das Gros aber des 
Destillattonsgewerbes nach dem Ausłande sich rich- 
tete, nach Bóhmen, Oesterreich, Ungarn u. s. w. 
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Zachęceni świetnymi rezultatami Szczepanow- 
skiego, biorą się do kopalnictwa naftowego już nie- 
tylko Polacy, lecz także wielu przedsiębiorców za- 
gralicznych, powstaje także wiele spółek krajowych, 
lecz są to już spółki raczej dorywcze, luźnie zespo- 
lone, bez ścisłych znamion spółek przemysłowych. 

Szczepanowski rozumiejąc dobrze całokształt 
przemysłu, buduje rafineryę w Peczeniżynie obok 
Kołomyi. Prócz tej i poprzednio wymienionych dwóch 
polskich rafineryi nafty, powstają jeszcze rafinerye 
polskie w zachodniej Galicyi, hr. Skrzyńskiego w Li- 
buszy, Fibicha i Stawiarskiego, Straszewskiej, w koń- 
cu hr. Potockiego w Trzebini. Prócz tych, mnożą 
się małe rafinerye żydowskie w Galicyi, lecz te, 
przeważnie o bardzo prymitywnem urządzeniu, nie 
mogą odegrać roli decydującej. 

To też w miarę zwiększania się produkcyi ropy, 
a braku stosownej organizacyi, mając zbyt mało ra- 
fineryi nafty, związanych z produkcyą, zaczyna prze- 
mysł naftowy wpadać w coraz większą zależność od 
kapitałów zagranicznych. 

Rząd z początku nie mając ustawy dla tego 
płynnego minerału, nie wie, jak się doń zastosować. 

Że jednak miał jako ministra finansów Polaka, 
mądrego pana, śp. Dunajewskiego, zapragnął tenże, 
uzdrowić naftą ówczesne suchotnicze finanse austry- 
ackie. Nie bacząc więc na rozwój rodzimego prze- 
mysłu, w imię państwowości, nałożył Dunajewski 
niebywały podatek konsumcyjny, mianowicie koron 
13 za 100 kg. rafinowanej nafty. Państwu pomógł 
ogromnie, gdyż ciągnie ono z tego podatku milio- 
nowe dochody, dla przemysłu tego jednak, mało 
brakowało, a stałby się ten minister-rodak, karawa- 
niarzem. Od zguby uchroniła nas jedynie ogromna 
żywotność przemysłu. 

Do tego, równocześnie silniej rozwijający się 
przemysł kaukazki, szle tanią drogą wodną ropę do 
Tryestu, gdzie powstaje ogromna rafinerya. Cena 
naszej ropy spada. Szczepanowski, podówczas poseł 
do parlamentu, porusza wszystkie spręzyny I dzięki 
niemu, nakłada cło na ropę. Wkrótce jednak, za- 
miast ropy, szle Kaukaz t. zw. falsyfikat t. j. zabar- 
wioną ropę, a w Tryeście tanim kosztem odbarwia 
rafinerya ten falsyfikat, to też znowu odbija się ma- 
nipulacya ta zgubnie na cenach ropy w Galicyl. 

Nowe więc starania, nowe trudy i walki w par- 
lamencie, które w końcu uwieńczone zostają zba- 
wienną uchwałą rozszerzenia cła, także i na falsyfikat. 

Równocześnie wzrasta jednak produkcya ropy 
w Galicyi, miara na garnce ustąpiła mierzeniu ropy 
na baryłki, lecz i tego wymiaru zaniechano w Scho- 
dnicy i wprowadzono mierzenie produkcyi na tony 
I cysterny, czyli wagony. 

„Brak dostateczny zbiorników na magazynowa- 
nie ropy, brak kapitałów większych, brak konsoli- 
dacyi i oparcia się na własnych rafineryach, stwarza 
przy każdem pojawieniu się szybu większego, nad- 
produkcyę i spadek cen. 

Ceny topy podlegają nadmiernym fluktuacyom. 
To też polski przemysł ropny, który twórcom dawał 
stale ogromne dochody, i chociaż na małą skalę, 
złączony ściśle z przemysłem rafineryjnym, zasługi- 
wał w pełni na miano przemysłu, z chwilą gdy za- 
czął stwarzać małe spółki, na małych parcelach, któ- 
rych celem było jedynie szybkie dowiercenie się 
ropy i szybkie wzbogacenie, zatraca cechy solidnego 
przemysłu, i doprowadza do tego, że postronni zwać 
g0 poczynają „loteryą”. 
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Dem gldnzenden Beispiele des Szczepanowski 
folgend, beteiligen sich in dem Grubenwesen nicht 
nur Polen, sondern auch viele Ausldnder, gleichzeitig 
entstehen viele Landes-Konsortien, das sind aber 
meistenteils Ephemeriden-Konsortien ohne die exakten 
Merkmale der Gewerbe-Vereine. 

Szczepanowski, der das Naphtagewerbe wie 
wenig andere verstand, baut die Raffinerie in Pecze- 
niżyn bei Kolomea. Ausser den schon obgenannten, 
entstehen in Westgalizien die Raffinerien in Libusza 
vom Gr. Skrzyński, in Chorkówka von Fibich und tta- 
wiarski, die Naphta- Raffinerie von Fr. Straszewska 
und endlich des Gr. Potocki in Trzebinia. Es ent- 
stehen noch einige primitiv eingerichtete kleine Raffi- 
nerien, die aber nicht in die Wagschale fallen. 

Mit der zunehmenden Produktion des Rohóls 
beim Mangel der Raffinerien und Fehlen jeglicher 
Organisation wird das Naphta-Gewerbe immer mehr 
und mehr von den fremden Kapitalien abhdngig. 

Die Regierung weiss sich damit nicht zu helfen 
umsomehr sie keine entsprechenden Gesetze hand- 
haben kann. 

In dieser Zeit war gerade ein Pole Dunajewski 
Finanzminiser, der war jedoch weniger um das Land, 
als um die Staatfinanzen besorgt und belegte das 
siechende Naphtagewerbe mit einer Konsumsteuer 
von 13 Kr. per 100 Kg. Wenn nicht die grosse Le- 
benskraft dieses Gewerbe gerettet hadtte, ware der 
Landsmann-Minister der Gradber der galizischen 
Naphtaindustrie und das Unterdiearmegreifen der 
ósterreichischen Finanzen, wdre fiir das galizische 
einzige Gewerbe eine Bestattung erster Klasse. 

Wenn wir bedenken, dass in der gleichen Zeit 
auf billigem Wasserwege Kaukasus sein Rohól nach 
Triest, wo eine grosse Raffinerie entsteht exportiert, 
kann uns nicht Wunder nehmen, dass der Preis des 
galizischen Oels rapid sinkt. Szczepanowski, damals 
Reichsratsabgeordneter setzt alle Hebel in Be- 
wegung und erreicht ein Einłuhrzoll auf das Rohól. 
Aber die Russen wissen sich zu helfen und fiihren 
das gełarbte Qel nach Triest, wo es billig entfarbt 
wird. Das verursacht wiederum das Sinken des ga- 
lizischen Rohólpreises. 

Es folgen neue Vorstellungen im Parlamente, 
neue Kampie, die endlich die Erweiterung der Zoll- 
bestimmungen in der Hinsicht erreichen, dass auch 
das gefarbte Oel verzolit werden muss. 

Gleichzeitig wadchst aber die Naphtaproduktion, 
so dass man nicht mehr garnetzweise das Oel ver- 
kauft, sondern fassweise ja sogar tonnen- und 
zisternenweise. 

Dabei, da es an geniigenden Reservoiren man- 
gelt, da es an Geld und Konsolidation mangelt, und 
da man zu wenig eigene leistungstdhige Raflinerien 
hat, sinkt der Preis des Rohóls beim Erbohren jedes 
grósseren Schachtes, da sofort eine Hyperproduktion 
sich fiihlbar macht. 

Die Rohólpreise unterliegen 
Schwankungen. 

iibermassigen 

Dadurch wird die polnische Naphtaindustrie, 
die, wenn ihre Entwickelung auch polnische Raffine- 
rien ins Leben gerufen hatte u. weiter ihre Soliditdt be- 
halten kónnte, zu einer Art Lotterie, was sie bei den 
Fremden diskreditiert. 

Jedes Preissinken wird durch die auswartigen 
Kapitalien ausgeniitzt, die Polen werden langsam 
verdrdngt oder aber als Beamten bei kapitalkrdftigen 
fremden Unternehmungen angestellt, 
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wykorzystywać zaczyna silny kapitał austryacki i za- 
graniczny, wykupuje kopalnie krajowe i zaczyna 
w tym przemyśle odgrywać coraz większą rolę. Po- 
lacy zaś, twórcy tego przemysłu, schodzić zaczynają 
na plan drugi, zostają urzędnikami, w obcych, wię- 
kszych firmach, lub ustępują. 

Przemysł ropny i rafineryjny naftowy: tak ści- 
śle ze sobą związany, dzieli się na dwa wrogie obo- 
zy, których walka odbija się zgubnie nietylko na je- 
dnostkach, lecz także na całokształcie przemysłu, 
i często zagraża i wprost rujnuje bogactwo krajowe. 

Społeczeństwo nałtowe otrząsa się kilkakrotnie, 
rozbieżne zapatrywania, konglomerat interesentów, 
przy wpływach Szczepanowskiego, mając nadmiar 
ropy, a przy nim spadek cen, spowodowany wybu- 
chami w Schodnicy, łączy się we wspólną organiza- 
cyę. Tak powstaje pierwszy związek producentów, 
jako towarzystwo wspólnej sprzedaży ropy, pod 
mianem „Ropa* w roku 1895. 

Instytucya ta jednak nie trwa długo, zbyt bo- 
wiem mało było jeszcze wyrobienia ekonomicznego 
zbyt wiele niestfornego i niejednolitego elementu, a za 
mało ludzi silnych, wyrobionych, którzy potrafiliby 
tak brudną instytucyą kierować. Zresztą, gdy tylko 
cena ropy zaczęła się podnosić, zaraz powstało 
twierdzenie, że zespolenie jest zbyteczne. 

W kilka lat później przychodzi Borysław, to 
dotychczasowe zagłębie woskowe, zwane „piekłem 
galicyjskiem*. Ten Borysław, który przemienił prze- 
mysł nasz do niepoznania, który sławę Galicyi jako 
kraju ropnego, rozniósł po całym świecie, Borysław, 
który dał bogactwa krajowcom, który potrafił naszych 
Mazurów zaprowadzić pod czerwony sztandar, zaim- 
ponować światu ogromnymi pożarami, największym 
i najostrzejszym strejkiem w Galicyi, największymi 
wybuchami ropy w Europie, najgłębszymi szybami 
naftowymi, a najmniejszymi terenami kopalnianymi. 

Z powstaniem Borysławia, jako kompleksu ko- 
palń nafty, mimo że Polacy odgrywają jeszcze znacz- 
ną rolę jako producenci, przecież już w zaczątkach 
tutejszego kopalnictwa, element polski przestaje 
tak władać przemysłem, jak władał przez pierwsze 
dziesiątki lat. 

Już bowiem od czasu rozkwitu Schodnicy, 
wchodzą austryaccy i wiedeńscy rafinerzy do kopal- 
nictwa naftowego, organizują lub kupują większe 
kopalnie, by mieć własną ropę dla swoich rafineryi, 
a tem samem zyskać jeszcze więcej na sile, w walce 
konkurencyjnej z tak zwanymi „czystymi* producen- 
tami ropy. 

_ Gdy więc Borysław zaczyna produkować ogrom- 
ne ilości ropy, a cena tejże gwałtownie spadać, łą- 
czą się ponownie producenci i zakładają wspólne 
towarzystwo magazynowania i sprzedaży ropy, pod 
egidą austryackiego Zakładu kredytowego, a pod 
firmą „Petrolea*. 

Mimo jednak oparcia się o silny kapitał, „Pe- 
trolea* upada; powstaje wkrótce druga „Petrolea*, 
by prędko losy pierwszej podzielić. Zbyt bowiem 
wiele niesiornego elementu weszło w grono produ- 
centów, zbyt wielu ludzi, o widnokręgu kramarzy. 

Zaczyna się dziać coraz gorzej, narzekania, nie- 
snaski, procesy, rozstrój ogólny, a ropa tymczasem 
ten cenny produkt, wydobywany z tak wielkich ogłę- 
bin, przelewa się do potoków, psuje pola chłopskie, 
gdzieś aż po Stryja. 

, Nafciarze kołatają do rządu, do kraju, propo- 
nują różne sanacye. Pierwszy kraj, to jest Sejm ga- 
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Die Naphta- und Raffinerie-Industrie, anstatt 
Fland in Hand zu gehen, tritt sich feindlich gegeniiber 
und dieser Kampf richtet nicht nur Individuen zu 
Grunde, sondern schiddigt die ganze Naphtaindustrie 
und verschlingt Unsummen des Landesvermógens. 

Das erniichtert die Mitbeteiligten lindert die 
Gegensatze, ebnet die Anschauungen und da nach 
den Schodnicaer Ausbriichen der Preis wieder ge- 
waltig sinkt, verbinden sich die Produzenten, durch 
den Szczepanowski dazu bewogen, in den Verein, 
der das Rohól nur gemeinsam verkauft und den 
Nanien „Ropa* (das Rohól) fiihrt. 

Diese Association war aber leider nicht von 
langer Dauer, da erstens die Mitęlieder nicht das 
Verstdndnis fir die Gókonomische Bedeutung der- 
selben hatten und es fehlte an tatkraftigen im allge- 
meinen Ansehen stehenden Leuten, die die verschie= 
den gearteten, ungeschulten Elemente im Zaume 
halten kónnten, umsomehr, dass der Rohólpreis in- 
zwischen gestiegen ist und die Association vielen 
unzweckmassig und unnótig erschien. 

Etliche Jahre spdter kommt Boryslaw an die 
Reihe, wo bis nun nur noch Erdwachs gegraben 
wurde u. das allgemein „galizische Hólle* genannt war. 

Dieses Borysław, welches unsere Naphtain- 
dustrie griindlich umdnderte, welches den Ruhm 
unseres Landes, als Rohól liefernd, in der ganzen 
Welt verbreitete, das viele Einwohner reich machte, 
das unsere Mazuren unter die rote Fahne brachte 
und die ganze Welt durch die gróssten Oelaus- 
briiche, gróssten Feuersbriinste u. durch die gróssten 
schadrtsten Strike in Erstaunen setzte, wo die Schichte 
die tiefsten und die Grubenterrains die kleinsten sind. 

Mit Entstehung der Boryslawer Naphtagruben, 
geht das polnische Element als produzierend zuriick, 
und obwohl die Polen noch in diesem Gewerbe 
eine ansehnliche Rolle spielen, beherrschen sie es 
nicht mehr so ausschliesslich wie zuvor. 

Ja schon seit der Entwickelung des Schodni- 
caer Grubenwesens beteiligen sich die 6sterreichi- 
schen Raffineriebesitzer an unserer Industrie, rufen 
zum Leben oder kauten gróssere Gruben an, um 
das eigene Oel zu haben, und dadurch zum Kampfe 
mit den Produzenten, die keine Raffinerien besitzen 
besser ausgeriistet zu Sein. 

Als Boryslaw bei weitem mehr wie zuvor 
Schodnica, Rohól liefert und sein Preis gewaltig sinkt 
verbinden sich die Produzenten wieder und griinden 
den Verein zum Magazinieren und Verkaufen des 
Rohóls, unter der Fiihrung der óÓsterreichischen Kre- 
ditanstalt, welcher den Namen „Petrolea* fiihrt. 

Trotzdem aber, dass sich die „Petrolea*an das 
orosse Kapital anlelinte, falierte sie, und das gleiche 
Schicksal, war auch ihrer Nachfolgerin der zweiten 
„Petrolea* beschieden. Es gab leider unter den Produ- 
zenten viele ungeschulte Elemente mit der be- 
schradnkten Gnsichtskreise des Kramer. 

Fiir die Naphtaindustrie kommen immer schlim- 
mere Zeiten, allgemein fingt man an zu schimpen, man 
streitet, es herrscht eine allgemeine Missstimmung in 
der Naphtawelt, das Rohól inzwischen, das man wegen 
Mangel an Reservoiren nirgends unterbringen kann, 
Uuberschiittetundverdirbt die Felder und fliesstin Badchen, 

Die Naphtaleute verlangen sowohl vom Lande. 
als auch von der Regierung rasche Hilfe. Der Land- 
tag hat zwar schon im Jahre 1903 den Bau der Re- 
servoire die 10.000 Kesselwagen fassen sollten, be- 
schlossen, aber der Beschluss ging mit Schnecken- 
schritt in Erfiillung, so dass inzwischen die zweite 
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licyjski, gdyż już przy kryzysie naftowym w 1908 n., 
uchwala budowę zbiorników na ropę, o pojemności 
10.000 cystern ropy, za cenę 1 i pół miliona koron. 
Że jednak nasz Wydział krajowy nie lubi szybko 
działać, to zanim je wybudowano, przyszedł drugi 
i trzeci kryzys, a w końcu, w r. 1908 powstaje no- 
wy związek pod mianem „Krajowego związku pro- 
ducentów ropy", który zawiera z rządem kontrakt 
o dostawę 150 tysięcy cystern ropy, na opał loko- 
motyw kolejowych, a oparłszy się wpierw na Banku 
Związkowym lwowskim i Czeskim Banku kas oszczę- 
dności, buduje zbiorniki ziemne, magazynuje ropę, 
przeznaczoną dla rządu i zaliczkuje producentom 
za ropę oddaną, po K. 1:50 za 100 kg. Tak więc 
ropa znalazła nowe pole zastosowania, mianowicie, 
jako materyał opałowy i stanęła do konkurencyi 
z węglem. 

Z powstaniem Związku przemysł został unor- 
mowany przez krajowców, przy poparciu kraju i rządu 
Dzięki zabiegom naszych reprezentantów przemysłu, 
dzięki naszej reprezentacyj w Radzie państwa, a 
w końcu dzięki temu, że tekę ministra skarbu miał 
ponownie Polak, człowiek niezwykłej miary, lecz 
równocześnie innego pokroju, obecny namiestnik 
Galicyi, dr. Korytowski, który zrozumiał, że w chwili 
przełomowej rozpocząć trzeba akcyę o Szerszej skali 
decyduje się na zrobienie interesu z nafciarzami, 
interesu, do którego odrazu rząd włożyć musiał kil- 
kanaście milionów koron. 

Dr. Korytowski, mając póżniej drugiego do po- 
mocy, także niezwykłej miary męża stanu, dr. Biliń- 
skiego, potrafił przekonać cały rząd, że gdy się 
wesprze nafciarzv, to nietylko im, lecz krajowi i ca- 
łemu państwu wyjdzie pomoc ta na dobre, uchroni 
ona przemysł nasz od zależności Amerykanów. Ci 
bowiem, opanowawszy rynek naftowy Światowy, 
widząc, jak nafta nasza, której austryacki rynek zbytu 
już nie wystarcza, wciska się do Niemiec, Francyi, 
Szwajcaryi i wyruguwuje amerykańską naitę, zapra- 
gnęli owładnąć całym naszym przemysłem. 

Wielkie zrozumienie sprawy okazał także ów- 
czesny minister kolejowy, dr. Derschatta, który sam 
przybył do Borysławia dla zoryentowania się 1 po- 
wzięcia decyzyi. 

On to na bankiecie, urządzonym na jego cześć 
w Iruskawcu, wygłosił to ówczas dla ucha nafciar- 
skiego tak miłe zdanie w kwestyi użycia ropy do 
opału kolei: „nieodbenzynowaną lub odbenzynowaną, 
w każdym razie lokomotywy opalać się będzie ropą". 

. Zastępcy twórcy Związku, mając dosadnie po- 
wiedziawszy „nóż na gardle", dla zdobycia odbior- 
ców ropy już mieli w Hamburgu podpisać kontrakt 
oddać przemysł nasz całkiem pod wpływy Amery- 

anów, gdy telegram dr. Bilińskiego, wzywający tych 
naszych reprezentantów, mianowicie pp.: obecnego 
ministra Długosza, hr. Zamoyskiego, dra Goldham- 
mera I inż. Wolskiego, do pertraktacyi z rządem, 
jak później się wyrażono: „wytrącił im pióro z ręki”. 

. Rząd, jak już wymieniłem, zawarł ze Związ- 
kiem kontrakt na dostawę 150.000 wagonów ropy, 
Po rok 1915 zaś mającą się dostarczyć ropę posta- 
aowił odbenzynować, to jest wydzielić z niej lotniej- 
ać i cenniejsze składniki, by tylko t. zw. „ropał* 
Wiec »mazut* użyć do opału lokomotyw. Buduje 
szyby odbenzyniarnię w Drohobyczu, która dość 

ybdko przekształca się w największą rałineryę i pa- 
raliniarni | "e h mlarnię w Austryi, a która znakomicie normuje ynek zbytu. 

und dritte Krise die Naphtaindustrie heimsuchte. Man 
schritt also zur Selbsthilfe. lm Jj. 1908 entsteht ein 
neuer Produzentenverband, der mit der Regierung 
einen Vertrag abschliesst, ihr 150.000 Zisternen Roh- 
ól zu liefern. 

Dicses Oel sollte als Heizmaterial fiir Loko- 
motiven dienen, und so fand das Ronhól ein neues 
Verwendunesgebiet, indem es als Konkurrent der 
Kohle aufgetreten ist. Der erwahnte Verband lehnte 
sich an den Lemberger Bank-Vereinund an die Bóhmi- 
sche Sparkassen-Bank an und bevorschusst die Pro- 
duzenten mit 1.50 Kr. fiir 100 Kg. gelieferten Oels. 
Selbstverstindlich war die erste Tatigkeit des Ver- 
bandes das Bauen der Reservoire und Magazinieren 
des Rohóls. 

Mit Griindung des Verbandes wurde das Naphta- 
Gewerbe mit Hilfe des Landes und der Regierung 
saniert. Dank der Regsamkeit der Vertreter unserer 
Industrie und unserer Reichsrats-Vertretung, bei der 
Unterstiitzung des damaligen Finanzministers unseres 
Landsmannes Dr. v. Korytowski, entschliesst sich die 
Regierung einen Vertrag mit den Naphtaleuten zu 
schliessen, bei dem zwar die Regierung etliche Mil- 
lionen investieren musste, dafiir aber das Naphtage- 
werbe vor der Ruin bewahrte. 

Dr. v. Korytowski und der einflussreiche Dr. v. Bi- 
liński, beide Manner von ungewóhnlichem Massstabe, 
iiberzeugten die Zentralregierung, dass die Unterstii- 
tzung der Naphtaindustrie nicht nur dem Lande, son- 
dern auch dem Staate zu Gute kommt, da dieselbe 
unsere Industrie von der Abhangigkeit von Amerika 
retten wird. Und diese Abhingigkeit war wirklich zu 
befiirchten. Die Amerikaner, welche sicii des Naphta- 
Welthandels bemichtigten, als sie sahen, dass das 
osterreichische Petroleum nicht nur den óÓsterreichi- 
schen Markt beherrscht, sondern auch nach Deutsch- 
land, Frankreich und der Schweiz, wo friiher das 
amerikanische Produkt ausgefiihrt wurde, beschlossen 
sich auch unserer Industrie zu bemadchtigen. 

Die Vertreter des Produzenten-Verbandes, die 
neue Absatzgebiete fiir unser Oel finden wollten, um 
es vor der Hyperproduktion zu schiitzen, sollten 
schon den Vertrag mit den Amerikanern unterfertigen, 
als das Telegramm des Dr.v. Biliński dieselben d. i. 
den segenwartigen Landsmann Minister Długosz, den 
Gr. Zamoyski, den Dr. Goldhammer und Ing. Wolski, 
zur Riickkehr bewog und ihnen so zu sagen die 
Feder aus der Hand ausgestossen, und dieselben 
zum Schliessen des Vertrages mit der Regierung ver- 
anlasst hat. 

Grosses Verstdndnis fiir die Angelegenheit 
bewies auch der damalige Eisenbahn-Minister Dr. Der- 
schatta, der bei seiner Reise nach Galizien auf 
dem, zu seinen Ehren in Truskawiec stattgefundenen 
Banket, den Nanhtaminnern wohlklingende Worte 
aussprach: „mit Benzin oder ohne Benzin, doch mit 
Oel wird auf den Eisenbahnen geheizt werden'. 

Wie schon erwadhnt, schloss die Regierung mit 
dem Produzenten-Verband einen Vertrag behufs Lie- 
ferune von 150.000 Kesselwagen Rohól, welche bis zum 
]. 1915 goliefert werden soll. Dieses Rohól beschloss 
die Regierung zu entbenzinieren, d. i. die teueren 
fliichtigeren Bestandteile absondern und nur mit 
Masut die Lokomotiven zu beheizen. Zu dem Zwecke 
baut die Regierung in Drohobycz eine Raffinerie, die 
bald zur gróssten Raffinerie und Paraffinerie in 
Oesterreich wird und vorziiglich die Nachfrage und 
das Angebot normiert. 



ynie ina Mi REI zajaidyinnmie mamom; mio tieejeaenA zr a IA AKON EIOWZZY FE 

_ 506 

Cena ropy pozarządowej, normowana przez 
Związek, z małemi wahaniami idzie wciąż w górę, 
dochodząc do wysokości, od dwudziestu kilku lat 
niebywałej. 

Odbenzyniarnia to nowy posterunek, inteligen- 
cyi, zdolności i pracy polskiej. Wybudowana i pro- 
wadzona przez Polaków, pozostanie nadal już stałą 
strażnicą interesów krajowych. Przez wybudowanie 
odbenzyniarni i sprzedaż ropy rządowi, zyskał prze- 
mysł naftowy, lecz i rząd zrobił znakomity interes, 
nietylko bowiem unormował przemysł, a tem samem 
zagwarantował sobie znaczne dochody w podatkach, 
lecz szybko przez zwyżkę cen ropy i nafty, zamor- 
tyzował swoje wkłady i stał się obecnie prawie już 
darmo, właścicielem wielkiego zakładu przemysłowego 
który, otrzymując nadal od Związku tani produkt, 
gdyż przeciętnie kor. 3:20 za 100 kg., daje rządowi 
bardzo ładne dochody bezpośrednie. 

Powstanie Krajowego Związku Producentów 
ropy, to nowy dowód tężyzny polskich nafciarzy, 
należy bowiem silnie zaznaczyć, że stworzyli go 
sami Polacy. Podnieść należy dalej, że całą agitacyę 
za Związkiem przeprowadzili Polacy i Polacy też 
pierwsi jako komitenci przystąpili do Związku, two- 
rząc odrazu silny i karny zespół. Dowód to, że 
twierdzenia o destruktywności i niesforności, pol- 
skiego — słowiańskiego elementu, winny raz wresz- 
cie, stanowczo być odparte. 

Brak jednak społeczeństwu naszemu wytrwa- 
łości. Ciągłość walk z przeciwnościami może zbyt 
prędko nas nuży, to też zwycięstw naszych nie 
umiemy wykorzystać. I tak gdy przez założenie Związ- 
ku, cena ropy dość szybko podnosić się zaczęła, to 
nafciarze jeszcze szybciej, zaczęli się wyzbywać swo- 
ich kopalń. W nieunormowanych stosunkach, spółki 
powstawały jak grzyby po deszczu, gdy zaś stosunki 
zaczęły się normować, zaczynają znikać spółki pol- 
skie i przemysłowcy Polacy. Nafciarzy Polaków 
owładnęła po prostu gorączka sprzedaży. To też 
gdy unormowany przemysł zaczął ściągać coraz wię- 
cej kapitalistów i aferzystów z zagranicy, nasi prze- 
mysłowcy rodzimi przedzierżgnęli się szybko w po- 
średników lub najrozmaitszych meklerów, dyrektorów 
kopalń, lub sprzedawszy kopalnie, usuneli się z naf- 
ty, oddając się polityce, !lub sadzeniu buraków. 

Zjawisko to dziwnie powtarza się, bo takie 
masowe uchodzenie z posterunków, dało się spo- 
strzegać po każdym kryzysie naftowym, a przy każ- 
dem, chociażby chwilowem unormowaniu się sto- 
sunków. 

Sprzedaż kopalń i terenów spółkom zagranicz- 
nym, a tem samem sprowadzenie kapitałów zagra- 
nicznych do kraju, ma wiele dobrych stron i win- 
nismy kapitał chętnie przyjmować i wyciągać, bo 
przez to rozszerza się przemysł, coraz więcej ludzi 
zyskuje nowe pola pracy i to pracy popłatnej, gdyż 
ze wzmożeniem się popytu za pracownikami, cena 
zarobków i pensyi rośnie. Uzyskana gotówka za 
tereny i kopalnie, zostaje lokowana w dobrach lub 
domach w kraju, przez co zwiększa się majątek 
krajowy. Nie można więc przeciw sprzedażom wy- 
stępować, lecz raczej w pewnych wypadkach popie- 
rac Je, winno Się jednak zaznaczyć, że strata jedno- 
stek tęgich i strata wpływów, może być zgubną dla 
przemysłu i kraju. © 

/o do sprzedaży wartości nattowych, to należy 
podzielić je na dwie kategorye, tak samo na dwie 
kategorye podzielić należy odbiorców. O ile sprze- 
daje się małe terena, bez wielkiej wartości i poje- 
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Der Rohólpreis ausser dem der Regierung abzu- 
liefernden Quantum steigt stetig auf eine seit etwa 
zwanzig |ahren nicht dagewesene Hóhe. 

Diese Entbenzinierungs-Anlage, ist die neue 
Statte der polnischen Intelligenz, Fihigkeit und Arbeit. 
Erbaut und gefiihrt durch die Polen wird sie auch 
kiinftighin die stindige Wachtstiitte der Landesin- 
teressen. Durch das Erbauen dieser Raffinerie wurde 
nicht nur die Landesindustrie gehoben, sondern auch 
die Regierung ein glinzendes Geschadft machte, es 
wurde nicht nur das Petroleum-Gewerbe normiert, und 
somit die Steuerkraft gehoben, sondern auch die 
Regierung durcli rapides Steigen des Preises ihre 
Investitionen amortisierte, und beinahe umsonst zum 
Besitzer einer grossen industriellen Anstalt wurde, 
welche indem es von dem Verbande billiges Produkt 
geliefert bekommt, (durchschnittlich fiir 3.20 Kr. per 
100 Kg.) der Regierung sehr schóne Einnahmen 
ergibt. 

Die Griindung des Landesverbandes der Naphta- 
produzenten gibt uns einen Beweis, der Tiichtigkeit 
polnischer Naphtaminner, wobei zu betonen ist, 
dass ihn ausschliesslich Polen griindeten. Weiter ist 
hervorzuheben, dass die ganze Bewegung von den 
Polen ausging, die Polen als Mitęlieder den Verband 
bildeten und die Polen waren es, die von Anfang 
an die geschulte, disziplinierte Vereinigung schufen. 
Ein Beweis, dass die Behauptungen von der Diszi- 
plinlosigkeit ' des polnisch-slavischen Elementes 
als unwahr widerlegt werden sollen. 

Unser Volk hat nur zu wenig Ausdauer. Der 
Kampf mit den Wiederwartigkeiten ermiidet uns zu 
schnell, deshalb niitzen wir auch unsere Siege nicht aus. 

So geschah es, dass als bei Griindung des 
Produzenten- Verbandes, derRohólpreis stieg, begannen 
die Grubenbesitzer ihre Gruben schleunigst zu verkau- 
fen. [n unnormierten Zeiten, entstanden massenweise 
Naphtagruben Genossenschaften, sobald sich aber 
die Verhdltnisse zu konsolidieren anfingen, verschwin- 
den polnische Genossenschatten, polnische Indu- 
strielle. Es bemdchtigte sich ihrer ein Verkaufsfieber. 
So kam es, dass, als die konsolidierte Naphtaindustrie 
auslindische Kapitalisten, und Spekulanten anzuzie- 
hen begann, unsere Naphtaminner sich schnell in 
Vermittler, Makler, Gruben-Direktoren, verwandelten 
oder nach dem Verkauf der Gruben, sich voll- 
stindig von der Naphtawelt zuriickgezogen haben, 
um sich der politischen Karriere oder dem Riibenbau 
zu widmen. 

Diese Erscheinung wiederholt sich sonderbarer- 
weise nach jeder Naphta-Krise, sobald um die Ver- 
hadltnisse sich etwas bessern. 

Der Verkauf der Gruben und der Terrains, und 
somit die Einfiihrung des fremden Kapitals in unser 
Land hat viel Gutes an sich, und sollen wir das 
iremde Kapital zu gewinnen suchen, da die Industrie 
dadurch wadchst und viele Leute bekommen dadurch 
Arbeit, die bei der wachsenden Nachfrage, mehr 
lohnend ist. Das fiir Terrains und Gruben erlangtes 
Geld wird in den Giitern oder Realititen im Lande 
unterbracht, wodurch das Landesvermógen sich ver- 
gróssert. Man soll also im allgemeinen nicht dagegen 
auftreten, im Gegenteil man soll manchmal so einen 
Verkauf fórdern, man soll aber nicht unbetont lassen, 
dass der oft damit eintretende Verlust von tiichtigen 
Fachleuten und deren niitzlicher Einfluss, manchmal 
die Industrie und das Land zu Grunde richten kann. 

Was den Verkauf der Naphtawerte anbelangt, 
miissen wir dieselben in zwei Gruppen teilen, auch 
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dyncze kopalnie za drogie pieniądze, przekapitalizo- 
wanym, nierealnym spółkom angielskim, francuskim 
lub niemieckim, to z punktu naszego widzenia, 
sprzedaże takie nazwać musimy bardzo dobremi 
i korzystnemi. Jak nas bowiem już wieloletnia prak- 
tyka poucza, gdy oni przyjadą do kraju ze swoją 
drogą administracyą i nieznajomością stosunków, 
przekapitalizowawszy każdy interes, przeważnie tracą. 
To znaczy, traci ten mały udziałowiec, który w wiel- 
kich centrach zagranicznych kupuje naftowe papiery 
na giełdzie z nadzieją ogromnego zysku, za to tak 
zwany „faiseur* zarabia grubo i znika. My zaś póź- 
niej, te same kopalnie odkupujemy, z tą różnicą, że 
już za bardzo tanie pieniądze. 

Jeżeli jednak kopalnie z przyszłością, lub wiel- 
kie kompleksy terenowe, przechodzą po cenie czę- 
sto Śmiesznie niskiej, w ręce silne, w silne, realne 
organizacye kapitalistyczne zagraniczne, to objaw ten 
stać się może niebezpiecznym dla naszego przemysłu 
i kraju. To też od takich transakcyi powinniśmy się 
chronić o ile możności, do nich nie dopuszczać. 

Niestety obecnie coraz więcej takich silnych 
organizacyi przemysłowych zagranicznych u nas 
powstaje, coraz więcej wielkich terenów i obszarów 
dworskich przechodzi w obce, silne organizacye, 
a coraz więcej zanika typ naszego przemysłowca 
i zanikają nasze spółki. Żywioł zagraniczny zaczyna 
tak przeważać w kopalnictwie, że gdy się z chwi- 
lowego letargu nie otrząśniemy, to stracimy itę pla- 
cówkę, jak straciliśmy już przemysł rafineryjny. 

Nadmienić należy, że przeważnie spółki zagra- 
niczne zatrudniają krajowców, jedynie w tych gałę- 
ziach, w których siłą konieczności, zatrudniać ich 
muszą, to też coraz więcej ludzi z zagranicy, jako 
pracowników zjeżdża do nas, a coraz trudniej już 
zdobyć stanowisko nowym, krajowym siłom. 

Przeciw takiemu systematycznemu opanowy- 
waniu naszego rodzimego przemysłu, winno tak nat- 
ciarstwo jak i całe społeczeństwo współdziałać. 
A nie wątpię, że akcya ta wkrótce nastąpi. 

_ Jedyną odpowiednią akcyą do odzyskania wpły- 
wów w tym rodzimym przemyśle, to powrót ucieki- 
nierów do przemysłu z kapitałem, winni oni bowiem 
nie zapominać, że niezależność, bogactwo i honory, 
zdobyli sobie dzięki temu przemysłowi. Dalej zwarta 
jednolita akcya tych „ostatnich Mohikanów'* którzy 
w przeniyśle jako przedsiębiorcy pozostali, a w koń- 
cu, uświadomienie społeczeństwa, że przemysł naf- 
towy dziś już w zupełności unormowany, to nietylko 
dobra lokacya dla zagranicznych kapitałów, lecz 
w pierwszym rzędzie, doskonała lokacya dla kapi- 
tałów krajowych. Kapitał ten jednak nie należy in- 
westować w małe spółki, których byt zawisłym ma 
być od udania się, lub nieudania, jakiegoś jednego 
szybu, lecz winien być skierowanym do spółek 
większych, kapitalistycznie silniejszych, opartych na 
kilku kopalniach 

Kapitał tak inwestowany, nie potroi lub pom- 
noży się nagle, jak to bywalo czasami, za to jednak, 
stanie się lokatą pewną, procentującą się znakomicie. 
Przez spółki takie odzyskać musimy i odzyskamy 
zanikające nasze wpływy na całokształt przemysłu. 
Bogactwa krajowe pozostaną w kraju, a liczne siły 
robocze i wielki zastęp młodych, nowych naszych 
ludzi z inteligencyi, znajdzie intratne i sympatyczne 
pole pracy w kraju rodzinnym.*) 
ROSSEENENANE 

inni *) Artykuł powyższy wygłoszony był przez p. Wita Su- 
imirskiego w klubie narodowym we Lwowie dnia 23. listopada 
"1.1 drukowany za pozwoleniem autora w Dzienniku Polskim. 
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in zwei Gruppen miissen die Verkdufer gesondert 
werden. 

Zur ersten Gruppe gehórt der Verkauf der 
kleinen, minderwertigen Terrains und der einzelnen 
Gruben an fremde kapitalreiche Konsortien um 
grosses Geld. — Dieser Verkauf ist fiir das Land 
sehr niitzlich und vorteilhaft. Wie uns namlich die 
vieljihrige Erfahrung lehrt, verspekulieren solche 
Konsortien ihr Geld, da sie weder dem Lande und 
den Leuten noch den Verhdltnissen sich anpassen 
kónnen und die Werte meistenteils bei weitem iiber- 
bieten. Wohl verstanden es verliert der kleine An- 
teilshaber, der in grossen auslandischen Zentren die 
Naphtapapiere kauft und in der Hofinung grosser 
Gewinne lebt; der Griinder verdient viel und lasst 
sich nicht mehr blicken. Diese Gruben kommen wie- 
derum in unsere Hdnde nur mit dem Unterschiede, 
dass sie uns dann sehr billig kosten. 

Zur zweiten aber Gruppe die fiir uns schddlich 
ist, gehórt der Verkauf zukunftsreicher Gruben oder 
orosser Terrainkomplexe, die oit um einen licherlich 
kleinen Preis in die Hande der starken kapitalreichen 
auslindischen Organisationen iibergehen, denn diese 
kónnen dann nicht nur der Industrie, sondern auch 
dem Lande gefihrlich werden. 

Leider es entstehen bei uns immer mehr solcher 
Organisationen, immer mehr Terrains und Gruben 
iibergehen in fremde wohlorganisierte kapitalreiche 
Organisationen, und der Typus unserer Industriellen 
und unserer Naphta-Vereinigungen verschwindet mehr 
und mehr. Das auslindische Element nimmt so iiber- 
hand in unseren Gruben, dass wenn wir nicht aus 
dieser Letargie erwachen, werden wir auch diese In- 
dustriestatte verlieren, wie wir schon das Raffine- 
rie-Gewerbe verloren haben. 

Hier wadre zu bemerken, dass die ausldndischen 
Konsortien nur dort die Autochtonen verwenden, wo 
sie dieselben nicht eriibrigen kónnen, und alle ande- 
ren Stellen mit ihren Landsleuten besetzen, so dass 
wir immer rnehr Auslinder im Grubenwesen haben, 
und immer schwieriger ist es unseren Landsleuten 
eine Stelle darin zu bekommen. 

Gegen solches systematisches Beherrschen un- 
serer Industrie soll sowohl unsere ganze Naphtawelt, 
wie auch das ganze Land auftreten, ja wir zweifeln 
nicht, dass das der Fall sein wird. 

Die einzige entsprechende Aktion zur Wieder- 
eroberung der verlorenen Eintliisse wadre die Riick- 
kehr wohlhabender fahnenfliichtiger Naphtaleute zu 
den verlassenen Reihen zuriick; sie sollen nicht ver- 
gessen, dass sie gerade diese Industrie emporgeho- 
ben hat. Auch die gebliebenen Naphtaminner „die 
letzten Mohikaner* sollen sich zu dem Zwecke zu- 
sammentun. Endlich sollen alle Landsleute zur Ein- 
sicht gelangen, dass die heutige gesunde Naphtain- 
dustrie als eine sichere Kapitalsanlage dienen kann 
nicht nur fiir fremdes, sondern auch fiir unseres 
Geld. Natiirlich sind hier gemeint die grossen nicht 
kleinen Vereinigungen, in denen ein Schacht aus- 
schlaggebend ist. 

So ein Kapital bringt zwar nicht grossen Ver- 
dienst, wird aber sichere gute Zinsen abwerfen. Sol- 
che Genossenschaften werden wieder unseren verlo- 
renen Einfluss zuriickerobern. Das Landes-Vermócen 
wird im Lande bleiben und viele jungen Leute fin- 
den wieder die lohnende, schóne Beschaftigung im 
eigenen Lande. 
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Motor wybuchowy u mószynu parowu. 

Od czasu, gdy technika maszynowa wytężyła 
swą pracę w kierunku wydoskonalenia konstrukcyi 
motorów wybuchowych, zawrzała na całej linii walka 
konkurencyjna między maszyną parową a tymże 
ostatnimi silnikami. 

Zwolennicy maszyny parowej wytężają ostatnie 
siły, by ją utrzymać na czele i obmyślają wszelkie 
możliwe środki ku jej ulepszeniu, uproszczeniu jej 
obsługi, lepszemu wyzyskaniu potrzebnego do jej 
ruchu paliwa: — mimoto motor wybuchowy toruje 
sobie zwycięsko drogę do przodownictwa na wzór 
samolotu, który w żegludze napowietrznej wybił się 
na czoło przed dawnymi balonami, chociaż na bu- 
dowie tych ostatnich poczyniono również kolosalne 
postępy i ulepszenia. — Pomimo znakomite kon- 
strukcye stawideł precyzyjnych, doskonałe urządzenia 
kondenzacyjne pary odchodowej, zmianę systemu 
tłokowego na system turbinowy, wydoskonalone kon- 
strukcye kotłów parowych dla produkowania pary 
przegrzanej, rusztów chłodzonych, wprowadzenie 
samoczynnych urządzeń do zasilania kotłów wodą, 
palowisk paliwem, regulowania dopływu powietrza 
do palowisk, najróżnorodniejszych środków che- 
micznych i aparatów do strącania części mineralnych 
z wody do zasilania, i t. p. pozostała nawet tak wy- 
doskonalona maszyna parowa aparatem ciężkim 
i skomplikowanym, wymagającym starannej fachowej, 
obsługi, zajmującym masę miejsca, a przytem o ile 
jest wyposażoną w wszelkie najnowsze urządzenia, 
kosztownym w założeniu. -— Sprawność jej i rento- 
wność zawisła w wysokim stopniu od dobroci pa- 
liwa i używanej do zasilania kotła wody a przygo- 
towanie do ruchu połączone z znacznem spotrzebo- 
waniem czasu. 

Motor wybuchowy natomiast, bardzo pojedyn- 
czo, choć zarazem zmyślnie zbudowany, może być 
bez żadnych przygotowań, każdej chwili w paru 
minutach uruchomionym i kilka dni i nocy bez 
przerwy w ruchu utrzymywanym prawie bez potrze- 
by nadzoru i obsługi iachowej; każdy gaz wybu- 
chowo zapalny jak również każdy materyał palny 
płynny „może być do popędu jego używanym ; 
nadzór i obsługa jego nie podlega żadnym przepi- 
som ustawowym, bo niebezpieczeństwo eksplozyi 
wykluczone; — zapotrzebowanie wody do chłodze- 
nia cylindra minimalne; — może być w każdej ubi- 
kacyi ustawionym, byle odpowiadała ona tylko wa- 
runkom ustawy przemysłowej odnośnie do hygieny 
i bezpieczeństwa zdrowia robotników ; — nie mając 
palowiska i komina ziejącego iskrami, gwarantuje 
zUNiEjszone niebezpieczeństwo powstania pożaru — 
Jego zwięzła budowa wymaga minimalnych rozmia- 
rów przestrzeni na pomieszczenia; — wyzyskanie 
cnergli z ciepliska produktów opałowych procentowo 
znacznie wyższe jak przy maszynach parowych a 
wreszcie koszt zakupna i założenia znacznie tańszy. 

To też motor wybuchowy wypiera statecznie 
inaszynę parową z użycia i na wielu już polach 
przemysłu, rolnictwa a nawet urządzeń publicznych, 
odgrywa już dzisiaj jako najtańszy, najwygodniejszy 
I najbardziej rentowny silnik, niepoślednią rolę. 

Dla kopalnictwa naitowego, pracującego w od- 
rębnych warunkach, gdzie trudno o dobrą wodę do 
zasilania kotła, gdzie przestrzenie na wstawienie po- 
trzebnych budynków są zazwyczaj bardzo ograni- 

Der Verhrennun$smotor u. Dumpimuschine. 
Seitdem die Technik ihr ganzes Streben der 

Vervollkommnung des Verbrennungsmotors ertfolgreich 
gewidmet, hat auf dem ganzen Front der erbitterte 
Konkurrenzkampf zwischen der Dampfmaschine und 
diesem Letzteren entbrannt. — Die Dampfmaschinen- 
techniker setzen ihre ganze Kraft daran, ihren Besitz- 
stand zu erhalten, verwenden alle móglichen Mittel, 
die ihnen die moderne technische Wissenschaft bietet 
zur Vereinfachung der Maschinenwartung, zu immer 
mehr vollkommener Verwertung des Heizmaterials ; 
trotzdem bahnt sich der Verbrennungsmotor siegreich 
den Weg, sich an der Spitze aller bisher bekannten 
Kraftmaschinen zu stellen. — So wie der Flugappa- 
rat in kurzem Zeitraume den Vorrang allen Systemen 
der Luftschiffe abgerungen hat, trotzdem die Letzteren 
einen kolossalen Aufschwung in ihren Konstruktionen 
zu verzeichnen haben, ist auch der Verbrennungs- 
motor bestrebt der Dampfmaschine voranzukommen. 
Ungeachtet der vorziiglichen Konstruktionen ihrer 
Prazisionssteuerungen und Kondensationsanlagen, 
dem modernen Bau von Dampfturbinen, welcher einen 
weitgehenden Umschwung in der Verwendung der 
Dampfmaschine herbeizufiihren versprach, den vervoll- 
kommensten Konstruktionen im Dampfkesselbau behufs 
Erzeugung der iiberhitzten Wasserdimpfe und sonsti- 
ger Verbesserungen so wie Einrichtungen zum Zwecke 
der Vereinfachung und Erleichterung der Kesselwar- 
tung, blieb die Dampfmaschine immer noch der 
komplizierte Apparat, welches eine Menge kaum fiir 
sich in Anspruch nimmt, sehr sorgfaltig durch fach- 
kundige Arheiter bedient werden muss und dessen 
Anlage, bei Anwendung aller der modernen Kon- 
struktionen und Einrichtungen namhafte Anschaf- 
fungskosten erfordert; — wobei sein Wirkungsgrad 
und seine Rentabilititt von dem Vorhandensein eines 
guten Speisewassers, Verwendung des besten Heiz- 
materials in hohem Grade abhaingt, die Vorbereitung 
aber fiir das Inbetriebsetzen der Dampfmaschine mit 
bedeutendem Zeitverluste verbunden ist. 

Ein Verbrennungsmotor dagegen, dessen Bau 
sehr einfach gleichzeitig aber sinnreich durchge- 
fiihrt ist, kann zu jeder Zeit in einigen Minuten in 
Betrieb gesetzt und darin sogar einige Tage ohne 
Unterbrechung, bei minimaler Bedienung durch kei- 
neswegs fachkundigen jedoch eingeiibten Arbeiter, 
erhalten werden. — Ein jeder entziindbarer gasfór- 
miger oder sonst ein fliissiger einen solchen Gas 
entwickelnder Brennstoff, kann fiir seinen Betrieb 
verwendet werden. Seine Wartung wird durch keine 
beschwerlichen Gesetzvorschriften beschrinkt auch 
seine Aufstellung in beliebigen Riumlichkeiten, wenn 
solche nur den aligemeinen Vorschriften des Arbeiter- 
Schutzgesetzes entsprechen, zulissig; — iiberhaupt 
erłordert ein Verbrennungsmotor fiir seine Aufstellung 
iniolge seiner kompakten und gedrungenen Bauart 
einen minimalen Aufwand an Raum. — Der Wasser- 
verbrauch fiir die Kiihlungszwecke ist ein geringer, 
die Feuergefahr, mangels eines jeden Schornsteins 
und der Feuerung beinahe ausgeschlossen. — Nimmt 
man noch dazu in Betracht die verhaltnismassig 
niedrigen Anschaffungskosten eines Verbrennungs- 
motors, dagegen solchen einer gleichen Dampfma- 
schinen-Anlage und dabei den bedeutend hóheren 
Grad in Verwertung des Brennmaterials, findet man 
es sehr begreiflich, dass der Motor die Dampfma- 
schine beinahe auf allen Gebiete sowohl der Industrie 

- 

rż 

4 % Z 

oma hoy" 



kJ 

Rp —— 

— 

— 

czone, gdzie niebezpieczeństwo wszczęcia pożaru 
wielki, — gdzie wreszcie materyały palne w postaci 
gazów i ropy prawie zawsze na miejscu, — przed- 
stawia się motor wybuchowy, jako najbardziej do 
ideału zbliżona silnica i dziwnem się wydaje, że tam 
nie doznał dotąd godnego swych zalet przyjęcia. 

Już ta okoliczność, że odpada potrzeba osob- 
nego budynku na pomieszczenie kotła parowego, 
utrzymywania egzaminowanych palaczy i maszynistów 
poddawania się kontroli organów nadzorczych, do- 
starczania większych ilości dobrej wody, przerw 
w ruchu z powodu czyszczenia kotła, wreszcie że 
koszta założenia i ruchu wypadają znacznie tańsze, 
przemawiają za wprowadzeniem motorów wybucho- 
wych w miejsce dotychczasowych maszyn parowych. 

Wobec tego, że przy pewnych czynnościach 
jak n. p. ruszaniu ściśniętych rur i t. p. wymaga się 
od silniej chwilowej wyższej sprawności ponad no- 
minalną, co przy maszynie parowej jest możliwe, imu- 
siałoby się przy zakupnie motorów wybuchowych 
z tem liczyć i wybierać je o sprawności nominalnej 
o 15 do 207/, wyższej od używanych do tego same- 
go celu maszyn parowych, co jednak wraz z pew- 
nemi urządzeniami mechanicznemi, które ze względu 
na różnicę w istocie ruchu motoru a maszyny pa- 
rowej prawdopodobnie także by zastosować należa- 
ło, nie doścignie z pewnością wysokości cen kupna 
i założenia maszyny parowej. 

W Przemyślu d. 29/11 1913. 

Inż. Kazimierz Plinkiewicz. 

im Ackerbau wie auch der allgemeinen óffentlichen 
Anlagen verdrangt und bereits schon als die billigste 
und bequemste Kraftmaschine anerkannt wurde. 

Fiir die Petroleumindustrie, speziell aber fiir den 
Betrieb der Rohólgruben, welche in der Regel mit 
dem Mangel an gutem Kesselspeisewasser zu kampten 
haben, wo es zum Aufbau der Gebduden mit dem 
Raume gespart werden muss, wo eine grosse Feuer- 
gefahr zu beriicksichtigen ist, wo die geeignetsten 
Brennmaterialien in der Gestalt als Grubengas und 
Rohól fast iiberall vorhanden sind, wdre der Ver- 
brennungsmotor die idealste Betriebsmaschine. — Fiir 
die Einfiihrung der Verbrennungsmotore an der 
Stelle bisheriger Dampfmaschinen in dieser Industrie, 
sprechen zahlreiche Umstande wie z. B. das Ent- 
fallen eines separaten Gebadudes fiir den Dampikes- 
sel, der Pflicht gepriifte Kesselwadrter und Maschi- 
nenfiihrer zu halten auch sich der beschwerlichen 
Kontrolle seitens der Kesselkommissare fiigen zu miis- 
sen, der Sorge um ein geeignetes Kesselspeisewasser 
in grossen Mengen die bedeutend geringeren An- 
schaffungskosten u. Ss. g. 

Bei der Wahl des Motors miisste jedoch damit 
gerechnet werden, dass bei manchen Arbeiten, mo- 
mentan von der Kraftmaschine eine weit iiber die 
nominelle Leistung, reichende Kraftanstrengung ge- 
fórdert wird, was bei einer Dampfmaschine leicht, 
bei einem Verbrennungsmotor aber nicht móglich 
wadre, miissten daher die Letzteren grósser d. h. fiir 
um 15—20”/, hóheren nominalen Leistungsfihigkeit 
gewahit werden. 
Przemyśl d. 29/11 1913. 

Ing. Kasimir Plinkiewicz 

EKSPEDYCYA ROPY SCHODNICKIEJ, URYCKIEJ I MRAŹNICKIEJ W LISTOPADZIE 1913. 

SCHODNICA-, URYCZ- UND MRAŻNICA-OELEXPEDITION IM NOVEMBER 1913. 

Ropa schodnicka — Schodnicaól Ropa urycka — Uryczoel Mraźnica 
Stacya — Station _PETROLEA | ROHAG | Suma Uryczer (es. | ROHAG | Suma | Petrolea 
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Nadto „,Galicya'* odtłoczyła do rafineryi w Drohobyczu schodnickiej ropy k 
Ausserdem hat „„Galicia'* an die Raffinerie in Drohobycz Schodnicaoel abgepipt Kg. 50.3905 
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EKSPEDYCYA ROPY DO RAFINERYI W LISTOPADZIE 1913 
ze stacyi kolej. Borysław-Tustanowice. ROHOEL-EXPEDITION AN RAFFINERIEN IM NOVEMBER 1913 

ab Bahnstation Borysław-Tustanowice. 

z Petrolea Karpath hag Urycz Fanto Stacya — Station Suma ERY, p Rohag Uryc 

Ss Kg. SS ky. St. Ng. St. Kg. St. kg. SŁ | NJ. 
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Mahr. Ostrau , 163 1974410 163 1974410 — — o ŚŚ OBR EŃ ŻR A 
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Ze zbiorników zimnych w Modryczu odtłoczono do Odbenzyniarni państw. w Drohobyczu (Von Erdreservoiren in 

Modrycz an die K. k. Entbenzinierungsanstalt in Drohobycz wurde abgepipt) kg. 225.3465 
Z Tustanowic przez Związek producentów (von Tustanowic durch Landesverband). . . . . . 223.0306 478.3771 
Akc. Tow. Galicya odtłoczyło do rafineryi w Drohobyczu (A. G. Galicia hat an die Raffinerie in Drohobycz abgepipt: 

ropy borysławskiej (Boryslawól) Kg. 606.9594 
„ schodnickiej (Schodnicaól) „ 59.6678 740.5344 , 

Ogólna ekspedycya (Gesamtexpedition) 9184.4465 Kg. 
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TŁOCZENIE ZA LISTOPAD 1913. PIPUNG PRO NOVEMBER 1913. 
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WIADOMOŚCI OSOBISTE. 
Na ostatniem posiedzeniu „Galicyjskiego Tow. 

akc. dla kopalnictwa Naftowego, został p. Fryderyk 
Sondheimer kooptowany do Rady Nadzorczj. 

P. Tadeusz Smołuchowski i Oskar Poeller 
założyli pod firmą „Galton* biuro naftowe mające na 
celu przeprowadzenia wszelkich transakcyi, wcho- 
dzących w skład przemysłu naftowego. 

W poprzednim zeszycie naszego czasopisma 
wkradły się dwie omyłki a to: P. kol. Karol Dąmb- 
ski objął techniczne kierownictwo kopalni: „Roman* 
własn. firmy: „A. T. dawniej Dawid Fanto* a nie 
firmy: A. T. Rafineryi Olejów Mineralnych. 

P. kol. Franciszek Jędrzejowski a nie p. kol. 
Ludwik Stocker objął techniczne kierownictwo ko- 
palń „Mary I,* i „Mary II.* w Borysławiu (Ratoczyn). 

P. kol. Bronisław Callier objął techniczne kie- 
'rownictwo szybów Clay I. i IL, Isabella i Erdoel- 

werke VII. i XII. 
P. kol. inż. Artur Hulles został zamianowany 

technicznym kierownikiem kopalń: „Theresia i Car- 
los*< w Tustanowicach. 

P. kol. Władysław Kamiński objął techn. kier. 
kopalni „Union* w Mraźnicy. 

P. kol. Józefowi Majewiczowi poruczono tech- 
niczne kierownictwo kopalń „Tryumt* i „Erdoelwer- 
KOĘA M 

P. Konrad Zakrzewski objął techniczne kie- 
rownictwo kopalń firmy: „Premier* w Tustanowicach, 

Inż. Dawid Seelenireund został zamianowanym 
technicznym dyrektorem kopalń Tow. „Compagnie 
Francaise de Petroles*« w Potoku i Krościenku. 

P. Bogusław Ogrodowicz został przyjęty jako 
techn. kierownik kopalni „Parnes* i „Trunkwalter* 
w Tustanowicach. 

Przez Władzę górniczą rządowo upoważniony 
inżynier górniczy Henryk Kowarzyk przeniósł swą 
siedzibę z Krakowa do Gór Luszowskich, poczta 
Siersza Wodna. 

_. Przez Władzę górniczą rządowo upoważniony 
inżynier górniczy Stanisław Nowak przeniósł swą 
siedzibę z Krakowa do Rogów, poczta Miejsce 
Piastowe. 

PERSONALNACHRICHTEN. 
In der letzten Sitzung der „Galizischen Naphta- 

bergbau A. G.* wurde Hr. Fritz Sondheimer in den 
Verwaltungsrat kooptiert. 

Dr. Thaddius Smoluchowski und Oskar Poel- 
ler griindeten unter der Firma „Galton* ein Naphta- 
bureau zwecks Durchfiihrung simtlicher ins Gebiet 
der Naphtaindustrie einschligigen Transaktionen. 

Im vorigem Hefte unseres Blattes haben sich > 
Fehler eingeschlichen u. zw. Herr Koll. Karl Dąmbski 
iibernahm die techn. Leitung der Grube „Roman* 
Figentum der Fima „A. G. vormals Dawid Fanto 
und der Firma A. G. d. Mineralólraffinerien. 

Herr Koll. Franz Jędrzejowski uad nicht Herr 
Koll. Ludwig Stocker iibernahm die technische Lei- 
tung der Gruben „Mary [.* und „Mary II" in Bory- 
sław (Ratoczyn). 

Herr Koll. Bronislaus Ca'lier wurde als tech- 
nischer Leiter der Schdchte „Clay I. und IL*, „Isa- 
bella* und „Erdoelwerke VII. und XII. bestellt. 

Herr Koll. Ing. Artur Hulles wurde zum tech- 
nischen Leiter der Gruben „Theresia* und „Carlos* 
in Tustanowice ernannt. 

Herr Koll. Ladislaus v. Kamiński hat die tech- 
nische Leitung der Grube „Union* in Mraźnica iiber- 
nommen. 

Herr Koll. Joset Majewicz wurde zum techni- 
schen Leiter der Gruben „Tryumf* und „Erdoel- 
werke I. und II.* ernannt. 

Herr Konrad Zakrzewski iibernahm die tech- 
nische Grubenleitung der Firma „Premier* in I usta- 
nowice. 

Ing. Dawid Seelenireund wurde zum techni- 
schen Direktor der Gruben der „Compagnie Francaise 
de Petroles* in Potok und Krościenko ernannt. 

Herr Bogusław Ogrodowicz wurde als Leiter 
der Grube „Parnes* und „Trunkwalter* in Tusta- 
nowice bestellt. 

Behórdlich autorisierter Bergingenieur Heinrich 
Kowarzyk verlegte seinen Sitz von Krakau nach 
Góry Luszowskie, Post Siersza Wodna. 

Behórdlich autorisierter Bergingenieur Stanislaus 
Nowak verlegte seinen Sitz von Krakau nach Rogi. 
Post Miejsce Piastowe. 
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Ubiegłego miesiąca odbyło się Walne Zgro- 

imadzenie „Polskiego Towarzystwa Górniczego* 
na którem powiększono Dyrekcyę o dwóch człon- 
ków, a kapitał podniesiono do wysokości 250.000 K. 

Transakcya w kopalni wosku. „Ldnderbank* 
sprzedał akcye kopalni wosku „Borysław* konsor- 
cyum, na którego czele stoją pp. August Rath 
i Arpad Csonka. Jak wiadomo zakupiło wspomniane 
konsorcyum przed niejakim czasem kopalnie nafty 
od „Akcyjnego Towarzystwa dla Przemysłu Nafto- 
WEGO: -„SGHOLMICZ 

Podniesienie ceny transportu kolejowego dla 
benzyny w Niemczech. Chodzą pogłoski, że od 
l. stycznia p. r. mają być taryły kolejowe za nie- 
destylowaną benzynę w Niemczech w dwójnasób 
powiększone. Zarządzenie to przyczyniłoby się do 
wyparcia z targów niemieckich benzyny austryackiej 
na rzecz amerykańskiej. | 

Produkcya ropy w Baku wynosiła w paździer- 
niku jak podaje: „Neftanoje Dieło* 33.485.000 pudów. 

Chodzą pogłoski, że Anglia zamierza opalać 
ropą nie tylko mniejsze okręty marynarki wojennej, 
lecz także swoje „dreadnoughty'. i 

„IKoło Mechaników słuchaczów Politechniki 
we Lwowie wybrało następujący Wydział: 

P. Apolinary Bendych przewodniczący. 
P. Witołd Blauth I. zastępca przewodniczącego. 
P. Ignacy Bujnicki II. zast. przewodniczącego. 
P. Jerzy Cytarzyński sekretarz. 
P. Zygmunt Tarkowski skarbnik. 
P. Stanisław Łapiński bibliotekarz. 

. Dnia 23. ubiegłego miesiąca odbyło się po- 
siedzenie Rady Nadzorczej „„Krajowego Związku Pro- 
ducentów Ropy* na którem kooptowano P. Zygmunta 
Klarfelda, inżyniera, jako dyrektora Tow: Ratoczyn 
Oil Comp. 

_ Na dniu 25. u. m. zebrali się zastępcy austry- 
ackich i węgierskich rafineryj, aby się naradzić nad 
sposobami, jakie byłyby odpowiednie do zapobieże- 
nia kryzysowi rafineryjnemu. Zgodzono Się na wy- 
branie męża zaułania, któryby porozumiał się z po- 
jedynczemi rałineryami na jakiej zasadzie dałaby się 
przeprowadzić wspólna organizacya. 

W Niemczech przebąkują o przygotowaniach 
rządu, do zmonopolizowania siły elektrycznej jako zródła światła i siły. 

SPRAWOZDANIA HANDLOWE. 
Benzyna. 

> „Wiedeń 25; listopada. (Sprawozdanie Galicyj- 
skiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego „Galicia* 
Wiedeń). Austryackie fabryki produkujące benzynę, 
niechętnie biorą udział w walce konkurencyjnej na 
zagranicznych rynkach zbytu i niechętnie towarzy- 
szą Niemcom, a nawet zeń po części ustępują. Po- 
pyt w kraju jest za to żywy i notuje 690/700 tną 
benzynę, obecnie K. 45. zą 100 kg. loco stacya 
Drohobycz, 100/710-tą benzynę zka. Kr. 43 za 100 kg. 
ze stacyi Drohobycz. > 

Smary. 
„_ Wiedeń 25. listopada. (Sprawozdanie Galicyj- 

skiego „Naftowego Towarzystwa Akcyjnego , Galicia*, 
Wiedeń). Ceny podniosły się i olej gazowy notuje 

Im verflossenen Monate hat in Krakau die Ge- 
neral-Versammlung der Polnischen Berggenossen- 
schait stattgefunden, in welcher man die Direktion 
um 2 Mitglieder vermehrt und das Kapital zur Hohe 
von 250.000 Kr. vergróssert hat. 

Transaktion in Erdwachsbergbau. Die Liinder- 
bank verkaufte die Aktien der Erdwachsgrube „Bo- 
ryslaw* an ein Konsortium, an dessen Spitze die 
Herren August Rath und Arpad Csonka stehen. Be- 
kanntlich hat dasselbe Konsortium vor einiger Zeit 
die Olgruben der Aktiengesellschaft fiir Naphta-In- 
dustrie ,„Schodnica*, kiiuflich erworben. 

FrachterhÓhung fiir Benzin in Deutschland. 
Mit 1. Jdnnerk. J. werden, wie verlautet die Fracht- 
satze fiir Rohbenzin in Deutschland auf das doppelte 
erhóht. Diese Massregel miisste dazu beitragen, dass 
das ósterreichische Benzin in Deutschland, durch das 
amerikanische verdrdngt wiirde. 

Die Rohól-Produktion in Baku betrug im 
Oktober 1. J. nach „Nephtanoje Dielo* 33.485.000 Pud. 

Wie verlautet soll England nicht nur auf seinen 
kleineren Schiffen der Kriegsmarine, sondern auch 
aut seinen Dreadnoughts Oelfeuerung in Verwendung 
bringen. 

„Mechaniker Kreis* der Hórer des Lemberger 
Polytechnikums wahlte folgenden Ausschuss: 

H. Apolinarius Bendych Vorsitzender. 
FH. Witold Blauth I. Vertreter des Vorsitzenden. 
H. Jgnatz Bujnicki II. Vertreter des Vorsitzenden. 
H. Georg Cytarzyński Schriftfiihrer. 
FH. Siegmund Tarkowski Schatzmeister. 
H. Stanislaus Łapiński Bibliothekar. 
Am 23. v. Monates fand eine Verwaltungsrat- 

sitzung des Laadesverbandes der Rohólproduzenten, 
statt die den Herrn Ing. Siegmund Klarfeld zum 
Direktor der Gesellschaft „„Ratoczyn Oil Co." kooptiert. 

Am 25. November fand in Wien das Zusam- 
mentreten der Vertreter Ósterreichischer und ungari- 
scher Raffinerien statt, die die Wege und Mittel be- 
riet, wie man der Raffineriekrise entgegentreten 
soll. Man einigte sich auf die Wahl eines Vertrauens- 
mannes, welcher mit einzelnen Raffinerien in Fiihlung 
treten und die Grundlagen der gemeinsamen Orga- 
nisation ermitteln soll. 

In Deutschland munkelt man von den Vorbe- 
reitungen der Regierung zur Monopolisierung der 
Elektrizitat als Licht £ Kraftquelle. 

HANDELS-BERICHTE. 

Benzin. 

Wien, 25. November. (Bericht der Galizischen 
Naphta-Aktiengesellschaft _„Galicia*, Wien). Die 
ósterreichischen Benzin erzeugenden Fabriken leisten 
dem Konkurrenzkampfe auf den ausliindischen Absatz- 
gebieten, insbesondere Deutschland, nur ungerne Ge- 
tolgschait und haben sich zum Teile von Ausbietun- 
sćn sogar zuriickgezogen. Die Inlands-Nachfrage ist 
eine lebhafte und notiert 690/700-er Benzin zurzeit 
K 45.— per 100 kg. ab station Drohobycz, 700/710 
Benzin ca. K 43,— per 100 kg. ab Station Drohobycz. 

Treiból. 

Wien, 25. November. (Bericht der Galizischen 
Naphta-Aktiengesellschaft „Galicia*, Wien). Die Preise 
haben angezogen und notiert Inlands-Gasól zurzeit 
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Kr. 7.50 za 100 kg. stacya Drohobycz. Ceny na ryn- 
kach zagranicznych poszły również w górę. 

Parafiny. 

Rząd rosyjski wydał zarządzenie uwalniające 
szkocką parafinę na przyszłość od akcyzy. Przez to 
zniesienie akcyzy, powstałaby w stosunku do para- 
finy szkockiej, dla fabrykatów pochodzenia galicyj- 
skiego, który wyłącznie wchodzą w rachubę dla im- 
portu z Austro-Węgier do Rosyi, różnica ceny 8K. 
za 100 kg., co pociągnęłoby za sobą zupełną stratę 
korzystnie położonego rynku zbytu w południowej 
Rosyi dla galicyjskich rafineryi. Wobec tego zwró- 
ciły się galicyjskie rafinerye do Ministeryum Han- 
dlu i Ministeryum dla Galicyi z przedstawieniem, aby 
grożące niebezpieczeństwo odwrócić. Kząd austry- 
acki oceniając słusznie, ważne przedstawienia memo- 
ryału, przedsięwziął już kroki mające niebezpieczeń- 
stwo grożące austryackiemu przemysłowi zażegnać. 

I tak już nie mogą austryackie rafinerye wsku- 
tek braku surowca korzystną konjunkturę odpowiednio 
wykorzystać, to też jest to podwójnie godnem ubo- 
lewania, że w ostatnim czasie przedsięwzięto niektóre 
zarządzenia, które mogą do reszty pogrzebać austry- 
acki wywóz olejów mineralnych. 

Wywóz naity austryackiej do Niemiec wynosił 
w pierwszych dziesięciu miesiącach b. r. 96.583 ton 
w przeciwstawieniu do 87.156 ton w roku ubiegłym. 

WIADOMOŚCI FINANSOWE. 

Niemieckie towarzystwo „Erdól*. Zakład Kre- 
dytowy we Wiedniu posiadał dotychczas opcyę na 
akcye towarzystwa „Erdól'* w sumie kilkuset tysięcy 
marek. Obecnie posiadł jeszcze jedną opcyę aż do 
końca grudnia. W kołach bankowych berlińskich 
oceniają ogólną sumę akcyj „Erdólu już nabytych 
przez Zakład Kredytowy na sumę 4 milionów marek. 
Z uwagi na wielki kapitał zakładowy towarzystwa 
„Erdół*, suma 4 milionów marek nie daje jeszcze 
wpływu zbyt poważnego na sprawy towarzystwa, 
ale bądź co bądź zapewnia prawo udziałui głos we 
wszystkich jego sprawach. Jest to bardzo pożądanem 
z uwagi na to, że towarzystwo „Erdól* posiada 
teraz znaczną ilość kopalń ropy, rafineryi i rurociągów 
galicyjskich i austryackich w swoich rękach. Powtóre 
i dlatego, że 80 procent akcyi towarzystwa „Olex* 
znajduje się w rękach towarzystwa „„Erdól*. 

Narady austryackich ralineryi. Ubiegłego ty- 
godnia miały miejsce we Wiedniu kilkakrotne narady 
austryacko-węgierskich rafineryj, mające na celu usta- 
nowienie podwyżki ceny. Jak wiadomo nie odpowia- 
dają obecnie ceny rafinady cenom targowym, co wy- 
pływa z niskich ofert jakie niektóre ralinerye podają. 
Ceny zostały z 32'/, na 30 Kor. franko Oderberg 
obniżone. Na posiedzeniu tem dowiedziano się, że 
w ostatnim czasie jedna z rafineryi czeskich znowu 
ceny obniżyła, wobec czego musiano zaniechać pod- 
wyżki ceny. Natomiast postanowiły rafinerye nie 
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K 7.50 per 100 kg. Station Drohobycz. Die Preise 
auf Auslandsmirkten sind gieichfallis gestiegen. 

Paraliin. 
Die russische Regierung hat verfiigt, dass schot- 

tisches Paraffin kiinftig von der Akzise befreit wird. 
Durch die Aufhebung der Akzisgebiihr fiir schotti- 
sches Paraffin wiirde fiir dieses gegeniiber den Fa- 
brikaten galizischer Provenienz, die fast ausschliess- 
lich fiir die Einfuhr aus Oesterreich-Ungarn nach 
Russland in Betracht kommen, eine Preisdifierenz 
von 8 Kr. pro 100 Kg. geschaffen werden, welche 
den vollstindigen Ausfall des fiir die galizischen 
Raffinerien giinstig gelegenen Absatzgebietes in Siid- 
russland mit sich bringen wiirde. Die ósterreichischen 
Raffinerien haben sich daher mit einer Eingabe an 
das Handelsministerium und das Ministerium fiir Ga- 
lizien gewendet, um die drohende Getahr abzuwen- 
den. Die ósterreichische Regierung hat in voller Wiir- 
digung der Ausfiihrungen des Memorandums bereits 
Schritte unternommen, um die der Ósterreichischen 
Industrie drohende Gefahr abzuwehren. 

Sind die 6sterreichischen Raffinerien infolge des 
Mangels an Rohprodukten derzeit verhindert, die so 
iiberaus giinstige Konjunktur entsprechend auszu- 
niitzen, so ist es doppelt bedauerlich wenn in der 
letzten Zeit einige Massnahmen ergrifien wurden, 
welche geeignet erscheinen, den Ósterreichischen 
Mineralól-Export noch mehr zu untergraben. 

Der Petroleum-Export Oesterrcichs nach 
Deutschland betrug in den ersten zehn Monaten d. J. 
96.583 Tonnen gegen 87.156 Tonnen im Vorjahr. 

FINANZ-NACHRICHTEN. 

Deutsche Erdoel-Geselischaft. Die Kreditan- 
stalt in Wien besass bisher das Optionsrecht auf 
Erdoel-Aktien im Betrage von mehreren Hunderttau- 
senden Mark und hat jetzt eine weitere Option bis 
Ende Dezember erlangt. In Berliner Bankkreisen wird 
der im Besitz der Kreditanstalt bereits sich befindliche 
Aktienanteil auf 4 Milionen Mark beziffert. Mit Riick- 
sicht auf das grosse Stammkapital der Erdólgesell- 
schaft gibt eine Summe von 4 Milionen Mark noch 
keinen zu machtigen Einfluss auf den Geschaftsgang 
derselben, sichert aber jedenfalls Recht und Stimme 
in allen Fragen. Das ist sehr erwiinscht mit Riick- 
sicht daraui, dass die Erdólgesellschaft gegenwartig 
einen bedeutenden Besitz an Rohólgruben Rafiine- 
rien und Rohrleitungen in Galizien und Oesterreich 
kontrolliert. Ferner auch deshalb weil 80”, der Olex- 
aktien in Handen der Erdólgeselischaft sich befinden. 

Beratungen der óÓsterr.-ungar. Raifinerien. 
In der vorigen Woche haben in Wien mehrfach Be- 
ratungen der Ósterreich-ungarischen Raffinerien statt- 
getunden, um eine Erhóhung der Preise zu beschlies- 
sen. Bekanntlich stehen derzeit die ósterreichischen 
Raffinade-Preise mit der Marktlage absolut nicht im 
Einklang, was auf die Unterbietungen einzelner Raf- 
finerien zuriickzufiihren ist. Die Preise wurden von 
321, auf 30 K. franko Oderberg geworfen. ln der 
erwaihnten Sitzung der Raffinerien wurde jedoch be- 
kannt, dass neuestens wieder eine bóhmische Raffi- 
nerie mit Ausbietungen vorgegangen ist, weshalb von 
der erwahnten Erhóhung der Preise wohl Abstand 
genomnien wurde. Hingegen beschlossen die Raffi- 
nerien, Verkaufe iiber den Monat Dezember hinaus 
vorldufig nicht vorzunehmen. Beziiglich der Preise 
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przedsiębrać żadnych na razie sprzedaży poza gru- 
dzień b. r. Co do cen nie porozumiano się jak już 
wyżej wspomniano. Co się tyczy dążności kartelo- 
wych, powzięto postanowienie, aby powierzyć mę- 
żowi zaułania przeprowadzenie rokowań kartelowych. 
Okoliczność, że w obradach wzięły udział także ra- 
finerye węgierskie i że za kartelem się oświadczyły 
zdawałaby się widoki tegoż znacznie lepszymi oka- 
zać, niż one są w istocie. Rzeczywiście udało się 
doprowadzić do zbliżenia między mniejszemi rafine- 
ryami węgierskiemi. Jak wiadomo jest staraniem, 
przez zlanie mniejszych rafineryi węgierskich, ułatwić 
przyjściu kartelu do skutku. Tutaj przypomniemy, że 
podobne próby już w czasie kartelu miały miejsce, 
rozbiły się one jednak z powodu wygórowanych 
żądań małych przedsiębiorstw. Obecna akcya może 
łatwiej mieć wynik korzystny, gdyż istnieje zamiar 
oddawać przerobiony przez mniejsze rafinerye suro- 
wiec do ostatecznej przeróbki, większej podług no- 
woczesnych wymogów urządzonej rafineryi. 

Pomimo tego zbliżenia oznaczają wtajemniczone 
koła sytuacyę jako, równie jak przedtem niepomyślną. 

O ostatnich obradach w austryackim przemyśle 
naitowym dowiadujemy się jeszcze co następuje. 
W trakcie posiedzeń, czyniono z różnych stron sta- 
rania, położyć kres tej walce o cenę, walce, która 
spowodowała obniżkę ceny niżej jej równości wy- 
wozowej. Wskazywano na to, że cena ropy, która 
stoi Drohobycz 8:50, jest sprzeczną z ceną surowca 
Borysław K. 9.— Cała trudność porozumienia się 
polega na tem, że krótkoterminowe umowy z klau- 
zulą wypowiedzenia, jakie w ostatnich latach były 
omawiane i wprowadzone, zostały przez miarodajne 
ralinerye zasadniczo odrzucone. Mniejwięcej ogólnie 
zwyciężyło i utrzymało się zapatrywanie, że sanacya 
przemysłu naftowego, może nastąpić tylko przy umo- 
wie tyczącej wszystkich produktów i obowiązującej 
przez dłuższy okres lat. Jasnem jest, że taki zwią- 
zek wymaga dłuższych rokowań, tembardziej, że po- 
jedyncze wnioski w tym kierunku, nie są jeszcze sta- 
nhowczo siormułowane: pomimo tych wyżej wspo- 
mnianych wątpliwości, nie robią większe fabryki 
przeszkód co do krótkoterminowych umów ceny. 
Rokowania rozbiły się o uplr niektórych tabrykan- 
tów, którzy widzą swój główny interes w zachowa- 
niu zupelnej swobody swego zbytu i stawiają w tym 
kierunku nie możliwe do przyjęcia żądania. 

Ostatnia wiadomość. Onegdaj odbyło się na- 
rada rafinerów nafty. Ratylikowano na tej konferen- 
cyi upoważnienia jednego z członków do rozpoczę- 
cią rokowań w sprawie zawarcia kartelu. Duże wiel- 
kie rafinerye oświadczyły, że nie dotrzymają nadal 
zobowiązania, którem dotąd były związane, iżby nie 
przedsiębrały sprzedaży terminowych. 

Steana Romana w Galicyi. Steana Romana, 
która jak wiadomo podniosła niedawno swój kapitał 
zakładowy z 40 na 80 milionów ir. uczyniła zna- 
mienny krok, iabywszy prawo wiercenia na prze- 

wurde, wie erwdhnt, keine Verstindigung erzielt. Hin- 
sichtlich der Kartellbestrebungen wurde insofern ein 
Beschluss gefasst, als die Versammlung einen Ver- 
trauensmann mit der Fiihrung der Kartellverhandlun- 
gen betraute. Der Umstand, dass auch die ungari- 
schen Raffinerien an der Sitzung teilnahmen und sich 
mit diesem Vorschlag einverstanden erkldrten, lisst 
scheinbar die Aussichten fiir eine Kartellbildung nach 
aussen hin nicht so ungiinstig erscheinen, als sie 
tatsichlich sind. Wohl ist es gelungen, unter den 
kleineren oberungarischen Raffinerien eine Annihe- 
rung zu erzielen. Bekanntlich will man durch eine 
Fusionierung der kleineren ungarischen Raffinerien 
die Bildung eines Kartells erleichtern. Es sci hierbei 
daran erinnert, dass derartige Versuche schon wiih- 
rend der Kartellzeit unternommen wurden, sie schei- 
terten jedoch an den grossen Anspriichen der einzel- 
nen kleinen Unternehmungen. Die gegenwartige Ak- 
tion diirite eher Erfolge bringen u. zw. ist geplant, 
dass die von den einzelnen kleineren Raffinerien 
verarbeitete Rohware eine modern eingerichteten 
grósseren Raffinerie zur definitiven Verarbeitung 
ibergeben wird. 

Irotz dieser Anndherung der ungarischen Raf- 
finerien werden in eingeweihten Kreisen die Aussich- 
ten nach wie vor als ungiinstig bezeichnet. 

Ueber die jiingsten Beratungen in der ósterrei- 
chischen Petroleumindustrie erfahren wir folgendes: 
Bei den Sitzungen wurde von verschiedenen Seiten 
der Versuch gemacht, dem gegenwirtigen Preiskampf 
in Petroleum, welcher die Preise bereits nicht uner- 
heblich unter die Exportparitit sinken liess, durch 
irgendwelche Vereinbarungen ein Ende zu bereiten. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass der Petroleum- 
preis, der auf K. 8.50 Drohobycz steht, bei einem 
Rohólpreis von K. 9.— Boryslaw widersinnig sei. 
Die grosse Schwierigkeit einer Einigung besteht na- 
mentlich darin, dass kurzfristige und mit Kiindigungs- 
klausel ausgestattete Vereinbarungen, wie sie in den 
letzten Jahren besprochen und teilweise durchge- 
fiihrt werden, von den masszebenden Raflinerien 
grundsatzlich abgelehnt werden. Vielmehr ist so ziem- 
lich allgemein die Ansicht durchgedrungen, dass eine 
Sanierung der Industrie nur von einer langjahrigen 
Vereinbarung, betreffend alle Produkte, zu erwarten 
sei. Es ist ohne weiteres klar, dass ein derartiger 
Zusammenschluss an und fiir sich schon ldngere 
Beratungen notwendig macht, wozu noch kommt, 
dass bestimmte Vorschlige nach dieser Richtung hin 
heute noch gar nicht vorliegen: ungeachtet dieser 
vorstehenden Erwadgungen hiitten gerade grosse Fa- 
briken kurziristigen Preisvereinbarungen so wie bis- 
her keine Hindernisse in den Weg gelegt, die Ver- 
handlungen scheiterten aber an dem Widerstande 
einiger Fabrikanten, welche ihr Hauptinteresse in 
der Wahrung ihrer Freiheit betreffend ihren Absatz 
erblicken und diesbeziiglich unannehmbare Forde- 
rung gestellt haben. 

Letzte Nachrichten. Vor paar Tagen fand die 
Beratung der Naphta-Raffinerie statt. In derselben 
wurde die Bevollmichtigung eines der Mitglieder 
zu den Kartellunterhandlungen ratificiert. Zwei grosse 
Raffinerien erkldrten, sie werden weiterhin die Ver- 
pilichtung nicht einhalten die Valutaverkiufe nicht 
vorzunehmen. 

Steana Romana in Galizien. Die Steaua Ro- 
mana, die bekanntlich jiingst ihr Grundkapital von 
40 auf 80 Millionen Fr. erhoht hat, hat einen sehr 
bemerkenswerten Schritt getan, indem sie die Bohr- 



strzeni 150 akrów w sercu galicyjskiego obszaru 
naftowego. W ten sposób uzyskała ona pewną pod- 
stawę działania, podczas gdy związany z nią „Bank 
Niemiecki* dawno już tutaj ma sferę swych intere- 
sów. Nabyte prawo wiercenia pochodzi z rąk hr. 
Zamoyskiego. Obszar nabyty znany jest 1 uznany 

jako ropodajny. 

519 

recht iiber 150 acres Geldnde im FHerzen des 
oalizischen Oelgebietes erworben hat. Hiermit tasst 
die Steana in Galizien zum erstenmal festen Fuss, 
wśinrend die mit ihr verbindete „Deutsche Bank* 
schon lingst daselbst Einzelinteressen verfolgt hat. 
Die iibernommenen Bohrrechte stammen aus der 
Hand des Grafen Zamoyski: — Das Gelinde ist als 
oliihrend anerkannt. 

Korespondencye od Redakcyi. 
P. Kol. który pod anomimem „Związko- 

wiec< list do „Związku* przysłał, zechce 
odkryć swą przyłbicę i podać nazwisko, 
inaczej bowiem użytku z listu zrobić nie 
możemy. 
SPRAWOZDANIE PATENTOWE RZECZNIKA 
WE WIEDNIU VIL, MARIAHILFERSTR. 45. 

Do niniejszego numeru załączamy kartę 
zamawiającą p. Stefana Korytki, znanego wy- 
dawcy map naftowych. 

Bliższe szczegóły znajdą Sz. Czytelnicy 
w ogłoszeniach. 

cc taneccćh 

PATENTOWEGO INŻ. ST. DZBAŃSKIEGO 
_-. PATENTBERICHT MITGETEILT VOM PA- 

, 

TENTANWALT ING. STAN. RITTER VON DZBAŃSKI, WIEN VII., MARIAHILFERSTR. 48. 
Nachstehende Anmeldungen wurden beim k. k. 

Patentamte ausgelegt: 
Gegen diese Anmeldungen kann innerhalb zweier 

Monate vom Tage der erfolgten Bekanntmachung 
Einspruch erhoben werden. 

Am 1. Dezember 1915. 
KI. 5a Hendrich Florian Julian, Petroleumgruben- 

direktor in Tustanowice, Kucza Tedrzej Petroleum- 
oruben bohrmeister und Lewicki Karol, Petroleum- 
gruben-maschinenmeister, beide in Wolanka, „Ein- 
richtung zur Wasserabsperrung in Bohrlóchern". 

Ki. 22c. Barbet Emile Augustin, Ingenieur in 
Paris. „Verfahren zur ununterbrochenen Rektifizierung 
und Reinigung von Rohpetroleum". 

Ki. 23c. Berkovits Bela, Werkiiihrer und Perelis 
Walter, Chemiker, beide in Budapest. „Schwitzver- 
fahren zur Herstellung Ólfreien, transparenten Pa- 
raffins*. 

Kl. 23c. Fazi Romole de, Rentier in Rom. „Ver- 
fahren zur Herstellung von Olen fiir Explosionsmo- 
toren aus Petroleum- oder Schieteróldestillationspro- 
dukten in Verbindung mitleichten Kohnlenwasserstoffen. 

KI. 23c, Porter Alexander Thomas, Bergwerks- 
Ingenieur in New-York. „Verfahren zur Behandlung 
von fliissigen Brennstoffen zur Erzeugungę von 
Brennstoffdampft". 

KI. 23c. „Steana Romana* Akt.-Ges, fiir Petro- 
leumindustrie in Bukarest. „Verfahren zur Darstellung 
gesittiyter aliphatischer Kohlenwasserstoffe durch 
Reduktion ungesattigter Kohlenwasserstofte". 

KI. 46b. Biiky von Felsóbiiki Aurel, Ingenietr 
und Berger Franz, Mechaniker, beide in Budapest. 
„Verfahren und Einrichtung zum Vergasen von 
schwerfliissigen Brennstoffen". 

Biiky von Felsóbiiki Aurel, Ingenicur und Berger 
Franz, Mechaniker, beide in Budapest. „Verfahren 
und Einrichtung zum Vergasen von schwertliissigen 
Brennstoffen*«. — Zusatz zu vorstehend bezeichneter 
Patentanmeldung. 

Milch Robert Julius, Kaufmann in Wien, „Ver- 
gasereinrichtung fiir Verbrennungskraftmaschinen mit 
je einem Vergaser fiir Leicht- und Schwerbenzin*. 

Milch Robert Julius, Kaufmann in Wien. „Ver- 
gasereinrichtung fiir Verbrennungskrałtmaschinen mit 
e einem Vergaser fiir Leicht- und Schwerbenzin o. 

dgl.* Zusatz zu vorstehend bezeichneter Patentan- 
meldung. 

Nachstehende Anmeldungen wurden beim kai- 
serlichen deutschen Patentamte ausgelegt: 

Am 3. November 1913. 
KI 23d. Dr. Melamid Meilich und Grótzinger 

Louis, Freiburg i. B. „Verfahren zur Gewinnung von 
reinen Mineral-Teer- und Harzólen*. — Zusatz zum 
Patent No. 264811. 

Ki. Sie. Lange Hermann, Berlin und Ruppel 
Carl, Charlottenburg. „Einrichtung zum Eintiillen, 

.Lagern und Abzapfen feuergetahrlicher Fliissigkeiten 
unter Verwendung einer schwereren neutralen Fliis- 
sigkeit". 

Am 10. November 1915. 
KI. 4g. Gottke Otto, Berlin-Halensee. „Petrole- 

umdampfgliihlichtiilampe mit iiber dem Vergaser lie- 
gendem Brennstofibehdlter*. 

KI. 23b. Steinschneider Leo, Briinn. „Vertahren 
und Apparat zum Destillieren oder Mischen von Pe- 
troleum- [eerólen u. dgl.* 

Am 13. November 1918. 
KI. 4g. „Autogen* Werke fiir autogene Schweiss- 

Methoden G. m. b. H., Berlin. „Geblisebrenner tir 
flissigen Brennstoff mit aus der Gemischleitung ge- 
speister Vergasungsflamme** 

Am 17. November 1913. 
KI. 4g. „Autogen* Werke fiir autogene 5chweiss- 

methoden G. m. b. H.,, Berlin. „Gebldsebrenner fiir 
fliissigen Brennstoff". 

KI. 4g. Lófgren Albert Olof Melcher, Stockholm. 
„Dampfbrenner fiir Petroleum und ahnliche Brenn- 
stoffe mit Anhe z-Dampfbrenner. | 

KI. 4g. Fa. W. Rosenstein, Stellin. Leucht- oder 
Heizvorrichtung fiir fliissige Brennstoffe". 

Am 24. November 1915. 
KI 5b. Herzbruch Hugo, Datteln ii W. „Ent- 

wisserungsverfahren fiir Spiilversatz. 
Kl. 120. Petroff Grigori, Kuskowo, Russland. 

„Verfahren zur Gewinnung der Sulfosduren aus Naph- 
łądestillaten, Mineralólen, Paraffin und Ceresin*. 

Am 1. Dezember 1913. 
KIL. 5a. Tiefbohrunternehmung Albert Fauck 

S Cie., Wien. „Hydraulischer Futterrohr-Abschnelder". 
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KRONIKA RUCHU. 

Z notatek naszego biura statystycznego. 

1 12; 
W szybie „Stefania !.* w Tustanowicach 1673'40 

m. głębokim, wycięto 5' rury, poczem zapuszczono 
4' rury do głębokości 1666 m. i przystąpiono do 
wyrobienia zasypu, co przedwczoraj ukończono i po 
południu przystąpiono do tłokowania, zapomocą któ- 
tego uzyskano 17/4 cyst. dziennej produkcyi. 

„Stefania II.'* w Tustanowicach ma 1351 m. 
głębokości zarurowana 5" rurami, przez 2 szychty 
wierci się zaś 1 szychtę tłokuje się z wynikiem "/, 
cyst. 

Zastanowienie ruchu. W szybach „„Hucuł I.* 
8 Raż Il.« w Tustanowicach zastanowiono 
ruch. 

Szyb „Fanto VII.* (Terlecki) w Tustanowicach 
1420:80 m. głęboki, zarurowany ,5" rurami wydał 
w 24 godzinach zapomocą tłokowania 1 cyst. 

„Marya w Tustanowicach. Przedwczorajsza 
| tego szybu wynosiła 9*/, cyst., wczorajsza 

cyst. 
„Jakób* w Tustanowicach z powodu 5. go- 

dzinnej przerwy w tłokowaniu, spowodowanej na- 
prawą haspla, ma tylko 4'/, cyst. produkcyi. 

„Szyb Premiera ,„Mavis IV.* (Maisel) w Tusta- 
nowicach został zastanowiony. 

W szybie „Livia* w Truskawcu tłokowano 
z wynikiem 5500 kg. i 

2:12: 
„ Szyby Fanto Nr. VII. i XL. w Tustanowicach. 

Pierwszy z tych szybów z powodu wyrabiania zasy- 
pu, drugi z powodu zakładania nowej liny, mają 
mniejszą produkcyę. 

Wznowienie ruchu. W szybie „Wełdzirz* 
w Tustanowicach podjęto napowrót ruch, względnie 
instrumentacyę. | 

W szybie „Melania [.'* (Ada) w Borysławiu 
podjęto ruch wiertniczy. | 

. Szyb „Naita IV.'* (Sarmacya) w Tustanowicach 
który przed kilku dniami dostał 1/-*/, cyst. dziennej 
produkcyi, obecnie nie produkuje nic, mimo że tło- 
kowano bez przerwy. Wobec tego przystąpiono do 
pogłębiania otworu. 

. Szyb „Tadeusz** w Tustanowicach Tow. „Alfa* 
który wierci się w głębokości 1521 m. przy 4' śre- 
dnicy rur, ttokowano 4 godziny i uzyskano w tym 
czasie !/, cyst. produkcyi. | 

. „King Eduard'* w Tustanowicach, który wczo- 
raj w przeciągu 24 godzin miał 1'/, cyst. produkcyi, 
dzisiaj tłókowano tylko przez 1 szychtę z wynikiem 
/a cysterny, zaś przez 2 szychty pogłębia się otwór. 

3.12 
„Gottfried 1.* w Mraźnicy (Las Lindenbaumów) 

1151:50 m. 6" rury — wierci się w żółtym piaskowcu 
i łyżkuje się. Zapomocą łyżkowania wydobywa się 
od wczoraj */» cyst. ropy, która pochodzi z głębo- 
kości 951 m. Obecnie montuje się na kop. haspel. 

„Eliseum w Tustanowicach (1478:20 m. 6') 
tokowano 24 godzin z wynikiem 11/, cyst. 

„. W szybie „Zeus* w Tustanowicach wyrabia 
SIĘ zasyp, wobec czego nie ma produkcyi. 
„ „Galic. Spółka nait. II." w Tustanowicach 

nie tłokuje się z powodu instrumentacyi. 
W szybie ,Schreier III." w Tustanowicach, 

1248 m. gł. wyciąga się 6' i 7" rury, poczem będzie 
Się rekonstruować otwór, który zaruruje się 7" rurami. 

BETRIEBSCHRONIK. 
Aus den Notizen unseres statistischen Biiros. 

EAd2. 
Im Schachte „Stefanie I.* in Tustanowice 

1673:40 m. tief, wurden 5' Róhren ausgeschnitten, 
dann 4' Róbren bis zur Tiefe von 1666 m. eingelas- 
sen, wonach der Nachfall ausgearbeitet und vorge- 
stera nachmittags zu kolben begonnen wurde. Da- 
durch erzielte Produktion betragt 1'/, Zist. taiglich. 

„Stefanie Il.* in Tustanowice ist 1351 m. tiet, 
mit 5" Róhren verrohrt und wird wahrend 2 Schichten 
gebohrt und, 1 Schicht mit Erfolg von 7], Zist. 
gekolbt. | 

Betriebseinstellung. Schichte „Hucuł I.* und 
„Ernestyna Il." in Tustanowice wurden gestern 
eingestellt. 

" Fantoschacht Nr. VII. (Terlecki) in Tustano- 
wice 1420:80 m. tief mit 5" Róhren verrohrt hat in 
24 Stunden mittels Kolben 1 Zist. Produktion ergeben. 

„Marya* in Tustanowice. Die vorgestrige Pro- 
duktion betrug 9”/, Zist. die gestrige 7 Zist. 

„Jakóbć in Tustanowice hat wegen einer 5 
stiindigen Unterbrechung im Kolben, welche zutolge 
Haspelreparatur verursacht wurde — nur 4/, Zist. 
Produktion. 

Schacht „Mavis IV.* (Maisel) der Premierge- 
sellschaft in Tustanowice wurde eingestellt. 

Im Schachte „Livia* in Truskawiec wurde mit 
Erfolg von 5500 Kg. gekolbt. 

l 22: 
Fantoschichte Nr. VII. und XI. in Tustanowi- 

ce. Der erste wegen Ausarbeitung des Nachfalls, 
der zweite infolge Aufwiklung eines neuen Seiles 
haben kleinere Produktion. A 

Betriebsauinahme. Im Schachte „Wełdzirz* in 
Tustanowice wurde der Betrieb, resp. die Instrumen- 
tation wiederauigenommen. 

Im Schachte „Melanie I.* (Ada) in Borysław 
wurde der Bohrbetrieb aufgenommen. 

Schacht „Naphta IV.* (Sarmacya) in Tustano- 
wice, welcher vor einigen Tagen eine Produktion 
von "'/5—*/, Zist. tiglich bokommen hat, produziert 
gegenwartig gar nichts; obwohl ununterbrochen ge- 
kolbt wurde. Es wurde deshalb zur Vertiefung des 
Schachtes geschritten. 

Schacht „Tadeusz* in Tustanowice der Ges. 
„Alła”, welchier bei 1521 m. Tiefe u. % "Rónhrendi- 
mension gebohrt wird, wurde 4 Stunden gekolbt 
fmd lat in dieser Zeit 1/; Zist, ergeben. | 

„King Eduard" in Tustanowice, welcher gestern 
in 24 Stunden 1'/, Zist. produzierte, wurde heute 
nur I Schicht gekolbt mit Erfolg von */, Zist. wah- 
rend 2 Schichten wurde das Bohrloch vertielt. i 

3/12. 
„Gottiried I.* in Mażnića (Wald Lindenbaum) 

1151:50 m., 6" Róhren — bohtt im gelben Sandstein 
und lóffelt. Durch das Lóffeln wird ab gestern */o 
Zist. Oel gewonnen, welches aus der Tiefe von 961 
m. kommt. Auf dieser Grube wird die Haspel 
montiert. | 

„Eliseum* in Tustanowice 1478:20 m. 6' hat 
durch 24 Stunden gekolbt mit 17/, Zist. Resultat. 

Im Schachte „Zeus* in Tustanowice wurde 
Nachfall ausgearbeitet, weshalb keine Produktion 
vorhanden ist. | 

„Galic. Spółka naift. II." in Tustanowice zufolge 
Instrumentation wird nicht gekolbt. 
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„Maria Teresa Il.* w Tustanowicach tłokuje 
się tyłko przez 2 szychty, wskutek czego produkcya 
wynosi tylko 2 cyst. 

„Dorrit'* w Tustanowicach z powodu naprawy 
maszyny, ma mniejszą produkcyę. 

Perehińsko. Szyb Premiera Nr. V. produkuje 
bez zmiany, gazy natomiast wzmogły się. 

Targ ropny. Na giełdzie nie było dzisiaj żad- 
nych transakcyi, poza giełdą kupowano ropę po K. 
0'32 i K. 8:33. 

5,12. 
Z powodu Święta Barbary, nie pracowano wczo- 

raj na kopalniach przez cały dzień. 
Szyb „Banzay II.* w Tustanowicach. Z powo- 

du przerw w tłokowaniu Szyb ten produkuje na ra- 
zie tylko 2 cyst. W tych dniach będzie ukończone 
montowanie nowego haspla. 

W szybie „Mina* w Tustanowicach rozszerza 
się otwór, wobec czego nie ma na razie produkcyi. 

Szyb „Perkins 8 Ska Nr. V.* w Tustanowi- 
cach, Od kilku dni w szybie tym, który ma 770 m. 
głębokości przy 7' średnicy rur, przychodzą 2-3 wy- 
buchy ropne, oraz silne gazy. 

W szybie „Clay I.* w Tustanowicaci, który 
ma 1407:20 m. głębokości a zarurowany jest 5' ru- 
rami do głębokości 1382:90 m. zamyka się wodę. 

Opaka. Szyb Tow. Karpackiego Nr. l. „Brawo* 
produkuje w dalszym ciągu 1800 kg. dziennie. Szyb 
Nr. IL. który obecnie się montuje, będzie z końcem 
b. m. puszczony w ruch. Po ukończeniu tego szybu 
przystąpi wymienione Towarzystwo do budowy 
trzeciego szybu. 

Bitków. Sp. naft. „Ropex* ukończyła monto- 
wanie szybu Nr. I. na parc. 2519. Do opału dostar- 
cza „Opiag” gazy i w tym celu montuje się obecnie 
rurociąg. 

6,12. 
W szybie „Światowid w Borysławiu tłokowa- 

no od wczoraj 6. wieczór do dzisiaj 6. rano z wy- 
nikiem około I cyst. — Szyb ma 1142 m. głębo- 
kości, zarurowany 4* rurami do 1048 m. Dzisiaj wy- 
rabia się zasyp, zaś w nocy będzie się znowu tłokować. 

„Hubicze** w Tustanowicach tłokowano przez 
2l godzin z wynikiem I*, cyst. 

„Niagara'* w Tustanowicach tłokowano tylko 
godzin a przez dalsze 12 godzin czyszczono otwór 

ck czego produkcya dzisiejsza wynosi tylko 
cyst. 

„Livia* w Truskawcu. Produkcya tego szybu 
podniosła się na "©, Ccyst. 

Kosmacz. Szyb Premiera Nr. IL. 
przeto nie ma produkcyi. 

Ekspedycya kolejowa wynosiła w listopadzie: 
do rafineryj 5609 wozów == 19470440 kg. na opał 

WOZÓW == 184920) kg. razem 5623 wozów — 
19655350 kg. — Akc. Tow. Galicia odtłoczyło do 
rafineryi w Drohobyczu 740 cyst. 

Targ ropny. Na giełdzie lwowskiej zrobiono 
transakcyi na 600 cyst. 

pogłębia się, 

9/12. 
„Ernuśka*ć w Borysławiu. Po pogłębieniu otwo- 

ru do 1326 m. podniosła się produkcya tego szybu 
na 2 cyst. dziennie. Szyb zarurowany jest 6' rurami. 

„Phón'x-Łaszcz Nr. I. i IL* w Borysławiu 
nabyli Bracia Weiss z Wiednia. Nr. I ma być w sty- 
czńiu puszczony w ruch. 

. „Naphta VI* w Tustanowicach z powodu wy- 
rabiania zasypu ma dzisiaj mniejszą produkcyę. 

Im Schachte „Schreier III.* in Tustanowice 
1248 m. tief, werden 6* und 7' Róhren gezogen und 
als dann wird das Bohrloch rekonstruirt und mit 7 
Róhren verkleidet. 

„Maria Teresa II." in Tustanowice, wird nur 
2 Schichten gekolbt, weshalb bloss 2 Zist. Produktion. 

„Dorrit* in Tustanowice zułolge Maschinenre- 
paratur hat kleinere Produktion. 

Perehińsko. Premierschacht Nr. V. produziert 
unverdndert, jedoch wurden die Gase intensiver. 

Rohoelmarkt. Bórsenmarkt verliet heute ge- 
schdltslos, nach bórslich fanden Transaktionen mit 
MK 832 u. K 8:33 statt. 

5 12. 
Wegen des Barbara-Feiertages wurde gestern 

tagsiiber nicht gearbeitet. 
Schacht „Banzay Il." in Tustanowice. Zufolge 

Stórungen im Kolben produzierte Schacht nur 2 ZiSt 
Dieser Tage wird die neue rlaspei fertigmontiert. 

Im Schachte „Mina”* in Tustanowice wird das 
Bohrloch nachgebohrt, weshalb vorliutig keine Pro- 
duktion vorhanden ist. 

Schacht „Perkins Co. Nr. V.* in Tustanowice. 
Seit einigen Tagen kommen in dieser Bohrunęg, 
welche 770 m. tief und mit 7" Róhren verrahtt ist, 
2—3 Ausbriiche tiglich, und es treten auch starke 
Gase zutage. 

Im Schachte „Clay I.* in Tustanowice, welcher 
1407:20 m. tief ist und mit 5" Róhren bis 1382:90 
verrohrt, wird das Wasser abgesperrt. 

Opaka. Karpathschacht Nr. l. „Brawo* produ- 
ziert weiter 1800 Kg. tiglich. Schacht Nr. Il. wird 
montiert und gegen Ende dieses Monats in Betrieb 
gesetzt. Nach Beendigung dieses wird man zur Mon- 
tage eines dritten Schachtes schreiten. 

Bitków. Bohrges. „Ropex* beendigte die Mon- 
tage ihres Schachtes Nr. l. auf Parzelle 2519. Zur 
Beheizung liefert „Opiag* Gase und es wird gegen- 
wadrtig eine Gas-Rohrleitung montiert. 

6/12. 
Auf „Światowid* in Borysław wurde ab 6 

Uhr abends bis heute 6 Uhr friih gekolbt und zka 
I Zist. Produktion gewonnen. Der Schacht ist 1142 
m. tief mit 4 Róhren bis 1048 verrohrt. Heute arbei- 
tet man den Nachfall aus und in der Nacht wird 
gekolbt worden. 

„Hubicze* in Tustanowice wurde 21 Stunden 
gekolbt mit Resultat von 1*/, Zist. 

„Niagara* in Tustanowice wurde nur 12 Stun- 
den gekolbt und wahrend wciteren 12 Stunden wurde 
das Bohrloch gereinigt — deshalb betrigt die Pro- 
duktion bloss 2 Zist. 

„Livia” in Truskawiec. Die Produktion dieses 
Schachtes ist auf */, Zist. gestiegen. 

Kosmacz. Premierschacht Nr. II. wird vertieft, 
weshalb vorliufig keine Produktion vorhanden ist. 

Rohoel-Bahn-Expedition betrug im November: 
an Kaffinerien 5609 Wagen — 79,470.430 kg, an 
Heizól 14 Wagen = 184. 10 kg. zusammen 5623 
Wagen = 70,655.350 kg. — Akt. Ges. „Galicia* hat 
an die Raffinerie in Drohobycz 740 Zist. abgepipt. 

Rohoelmarkt. Auf der Lemberger Bórse fanden 
heute Transaktionen auf 600 Zist. statt. 

9/12. 
„Ernuśka* in Borysław. Nach Vertiefung bis 

1326 m. ist die Produktion dieses Schachtes auf 2 
Zist. gestiegen. Der Schacht ist mit 6 Róhren 
vetrohrt. 



6 LoC RORO SR SE 
„Natan Il. * w Borysławiu 880 m. głęboki, za- 

rurowany 7' rurami dostał w sobotę silny wybuch 
ropny. | | 

„Szczęść Boże” w Tustanowicach 849 m. głę- 
'boki, zwierca urwane 7* rury. 

„Zeppelin I.* w Tustanowicach (1350 m. 5') 
wierci się w piaskowcach z łupkami i ma ślady ropne. 

„Zeppelin II.** w Tustanowicach (1015 m. 7.) 
wierci się w łupkach. 

Dobrohostów. Szyb Karpat Nr. I. ma 1752 m. 
głębokości, zarurowany 5" rurami i wierci się w twar- 
dym piaskowcu. | 

Pniów. Dr. Wassung i Ska ukończyli monto- 
wanie szybu „Bituman* i rozpoczęli wiercenie. 

Rypne. Szyb - Premiera „Hannibal Il.* dostał 
w głębokości 190 m. około 1500 kg. dziennej prod. 

Szyb „Karpat Las VI." w Tustanowicach na 
razie nie ma żadnej produkcyi, gdyż wyrabia się 
w nim zasyp. 

10/12. 
Na kopalni ,„Banzay 11.* w Tustanowicach roz- 

poczęto dzisiaj tłokować zapomocą nowego haspla 
i jakkolwiek tenże jeszcze należycie nie funkcyonuje, 
ocenia się dzisiejszą produkcyę tego szybu na około 
5 cyst., gdyż zaraz w pierwszych 8 godzinach uzy- 
skano blisko 3 cyst. 

W szybie „„Eleonora* w Tustanowicach wy- 
rabia się zasyp wskutek czego nie ma produkcyi. 

W szybie „„Mina* w Tustanowicach rozszerza 
się otwór i dlatego dzisiaj nie ma produkcyi. 

„Wisła w Tustanowicach tłokowano tylko 12 
godzin następnie 12 godzin rozszerzano otwór. 

„Franz 1.* w Borysławiu (las Lindenbaumów) 
483 m. 10' wierci się w naszych iłołupkach. 

„Montefiore Ill. w Borysławiu (1170 m. 6') 
instrumentuje się Za urwanemi rurami. 

„Galic. Spółka nait. III." w Tustanowicach. 
Tutaj ukończono instrumentacyę Za urwanemi 7" ru- 
rami. Szyb ten ma 1039:45 m. głębokości. 

„Krakus' w Borysławiu. Produkcya tego szybu 
spadła na 1'/s cyst. wobec czego szyb pogłębia się. 

Targ ropny. Obrót targowy na giełdzie lwow- 
skiej wynosił około 500 cyst. 

BRAWA 
Szyb „„Diamant'* w Borysławiu. Po zapuszcze- 

niu 6" rur rozpoczęto wczoraj tłokować. Zapomocą 
ttokowania osiągnięto w przeciągu 1 szychty 3 cyst. 
Po wytłokowaniu tej ilości pokazało się, że przy- 
pływ ropy jest tego rodzaju, że produkcyę można 
narazie ocenić najwyżej na 1 cysternę dziennie, a po- 
czątkowo tak pomyślny wynik pochodzi z nagroma- 
dzonej w otworze ropy. Obecnie pogłębia się 
1028 m. głęboki otwór a także przez kilka godzin 
tłokuje się. Rozszerzona pogłoska o przyjściu znacz- 
niejszej produkcyi w tym szybie, jest przedwczesną. 

„Erdoelwerke Galizien VIV. i XV.* w Tu- 
stanowicach były z powodu braku wody, bez ruchu. 

Szyb Premiera „Eileen* w Tustanowicach tło- 
kowano tylko pryez 1 szychtę, zaś przez 2 szychty 
pogłębiano otwór, wskutek czego produkcya wynosi 
tylko 1/, cyst. 

omnme> >> 2x Gao 2 ak 3 
„Phónix-Łaszcz* Nr. I. u. Il. in Borysław 

wurde von Gebr. Weiss aus Wien erworben. Nr. I. 
wird im Jdnner in Betrieb kommen. 

„Naphta VI.* in Tustanowice hat heute kleinere 
Produktion, weil der Nachfall ausgearbeitet ist. 

„Natan II.* in Borysław 880 m. tiet, mit 7" 
Róhren verrohrt hatte am Samstag einen intensiven 
Oelausbruch. 

„Gliickaui* in Tustanowice 849 m. tief, zer- 
bohrt die gerissenen 7' Róhren. 

„Zeppelin I.* in Tustanonowice (1350 m. 2) 
wird im Sandstein mit Schiefer gebohrt und hat 
Rohoelspuren. 

„Zeppelin II.* in Tustanowice (1Ol5= me T*) 
wird im Schiefer gebohrt. 

' Dobrohostów. Karpathschacht Nr. I. ist 1732 m. 
tief, mit 5" Róhren verrohrt und wird im harten 
Sandstein gebohrt. | Pniów. Dr. Wassung S Co. beendigte die Mon- 
tage des Schachtes „Bitumen”, und nahm den Bohr- 
betrieb auf. 

Rypne. Premierschacht „Hannibal Ii." bekam 
in der Tiefe von 190 m. eine Tagesproduktion von 
1500 kg. 

Karpathschacht „Wald VI.* in Tustanowice 
hat vorłaufig keine Produktion, weil Nachfall ausge- 
arbeitet wird. 

10/12. 
Auf „Banzay II.* in Tustanowice wurde heute 

eine neue Haspel in Betrieb gesetzt und obwohil 
diese noch nicht ganz regelrecht funktioniert, schatzt 
man die heutige Produktion auf zka 5 Zist. da schon 
in den ersten 8 Stunden beinahe 3 Zist. gewon- 
nen wurden. 

Im Schachte „Eleonora in Tustanowice wird 
Nachfall ausgearbeitet weshalb keine Produktion. 

„Mina* in Tustanowice wird nachgebohrt und 
hat deshalb heute keine Produktion. 

„Wisła* in Tustanowice wurde nur 12 Stunden 
gekolbt und 12 Stunden nachgebohrt. 

„Franz Nr. I." in Borysław (Wald Lindenbaum) 
483 m. 10" — wird im grauen Schieferton gebohrt. 

„Montefiore Ill." in Borysław, 1170 m. tiet mit 
6" Róhren verrohrt, instrumentiert nach gerissenen 
Róbren. 

„Galicyjska Spółka nait. III.* in Tustanowice. 
Hier hat man die lnstrumentation nach gerissenen 
7" Róhren beendet. — Der Schachtist 1039'45 m. tief. 

„Krakus* in Borysław. Die Produktion dieses 
Schachtes ist auf 11/, Zist. gesunken, weshalb er 
vertieft wird. 

Rohoelmarkt. Rohoelumsatz auf der Lembet- 
ger Bórse betrug heute zka 500 Zist. 

ILH12: 
Schacht onzia | Borysław. Nach dem 

Finlassen der 6" Rohrtour wurde gestern gekolbt. 
Durch das Kolben in 1 Schicht erzielte man iiber 
3 Zist. Nach dem Abkolben dieses Quantums zeigte 
sich dass der Oelzufluss ein derartiger ist, dass man 
die Produktion auf 1 Zist. pro Tag vorderhand schad- 
tzen kann und dass anłangSs so giinstiger Resultat vom 
angesammelten Oele stammt. Gegenwirtig vertieit 
man das 1028 m. Bohrloch und wird dasselbe durch 
durch einige Stunden exploitiert. Das verbreitete Ge- 
riicht von einer grósseren Produktion dieses Schach- 
tes ist verfriiht. 

„Erdoelwerke Galizien XIV-1u-:XVS*" In: Fu= 
stanowice waren zufolge Mangel an Wasser nicht 
im Betrieb. 
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RZE ROPA z > 8 NE) 
„Bitum Il.* w Tustanowicach wierci się i nie- 

ma żadnej produkcyi. 
„Bleriot* w Tustanowicach tłokowano na 

próbę z wynikiem | cyst. 
„Nafta IV.* w Tustanowicach wyrabia zasyp i tłokuje. 

„ „Erich* (Nafta VIL) w Borysławiu po wy- 
ciągnięciu starych 5" rur, wyrabia się zasyp, poczem 
zapuści się nowe 5' rury do tłokowania. 

12/12. 
„Elżbieta* w Tustanowicach 1229.75 m. głę- 

boka, zarurowana 6" rurami dostała za tłokiem 
znaczniejszą produkcyę, którą na podstawie dotych- 
czasowego przypływu oceniają na 14—16 cyst. na dobę. 

„Gertruda* w Tustanowicach 1294.40 m. zo- 
stała dziś w zupełności odgwożdżona. Po wyrobieniu 
zasypu zapuści się 5" rury, poczem przystąpi się do 
pogłębienia otworu. | 

„Nafta IX.* w Tustanowicach 1333 m. po 
dłuższej instrumentacyi został odgwożdżony a po 
zapuszczeniu 5" rur rozpocżęto wczoraj tłokować 
i uzyskano 2000 kg. produkcyi. 

Szyb firmy Fanto 8 Co. „Karlć w Borysławiu, 
położony na terenie kop. Johanna rozpoczęto na 
nowo montować w celu podjęcia w nim ruchu 
wiertniczego. Szyb ten ma 700 m. gł. i 9" rury. 

„Litwa Il.* w Tustanowicach nie tłokuje się 
z powodu braku wody. * 

„Bitum Il.* w Tustanowicach po pogłębieniu 
otworu (1195 m. 5") produkuje za tłokiem 11/, cyst. 

W szybie „Livia* w Truskawcu wyrabia się 
zasyp. | 

13/12. 
„Elżbieta* w Tustanowicach. Wczorajsza pro- 

dukcya tego szybu wynosiła 15 cystern. Do dzisiaj 
10 h rano oddano tłoczni 14 cyst. 

„banzay li.* w Tustanowicach ma dziś mniej- 
SZĄ, t. |. 7 cyst. prod. z powodu braku dostatecznej 
ilości pary. 

„Zbyszko* w Borysławiu. Po 2 miesięcznel 
instrumentacyi i zapuszczeniu nowej tury 5" rur do 
1260.59 m. rozpoczęto wczoraj tłokowanie i jak to 
we wczorajszym wykazie zaznaczyliśmy, uzyskano 
l cyst. pizyczem wyrabiano przez pewien czas za- 
| w gislejszą produkcyę tego szybu oceniają na 

e Cyst. 

„c (amilla 1.4 w Borysławiu (1336.35 m. 4) WACICI Się przez 12 godzin a przez 1 godzin dzien- 
nie tłokuje się z wynikiem -l2—*/ cyst. 

Na „Kamilli Il. w Borysławiu (1329.60 m. 
6" rury) ukończono budowę nowej wieży i w tych 
dniach będzie się zapuszczać 5' rury. 

szybie „Popielankać w Tustanowicach 
(1318 m.) zapuszcza się 5" rury. 

= ONa kop. „Opeg 1.4 w Tustanowicach buduje 
SIĘ nową wieżę. 

> „Karla Łóów Mrażnicy (1170.50 m. 5') wierci się i tłokuje. 

„Karla Il.* w Mrażnicy ma 721 m. głęb. za- 
Turowany 9" rurami, wierci SIĘ: — 

Premierschacht „Eileen* in Tustanowice wur- 
de nur I Schicht gekolbt und 2 Schichten gebohrt, 
weshalb betrigt die Produktion bloss "4 Zagf. 

„Bitum II." in Tustanowice wird gebohrt und 
hat keine Produktion. - 

„Bleriot* in Tustanowice wurde probeweise 
gekolbt mit Erfolg v. 1. Zist. 

„Naphta VI.* arbeitet den Nachfali aus und 
kolbt. 

„Erich* (Naphta VII.) in Borysław. Nachdem 
die alten 5* Rohre gezogen wurden, arbeitet man 
Nachfall aus und werden als dan ueue 5 Rohre 
zwecks Kolbens eingebaut. 

t2/[2, 
„Elisabeth* in Tustanowice 1229:75 m. tief, 

mit 6" Róhren erkleidet, erhielt eine gróssere Pro- 
duktion, welche man nach dem bisherigen Zuflusse 
auł 14-16 Zist. pro Tag schitzen kann. 

„Gertruda* in Tustanowice 1294:40 m. wurde 
heute entnagelt, Nach Ausarbeitung des Nachfalles 
werden 5" Rohre eingelassen und der Schacht wei- 
ter gebohrt. 

„Naphtaschacht IX.* in Tustanowice 1333 m. 
tief, wurde nach lingerer Instrumentation entnagelt, 
dann 5" Róhren eingelassen u. gestern zu kolben 
begonnen. Dadaurch erzielte Produktion betrdgt 
2000 Ke. 

Fantoschacht „Karl in Borysław. Auf dem 
Terrain der Grube Johanna, wird der eingestellte 
Schat Karl, 700 m. tief mit 9" Rohren verrohrt, zwecks 
Wiederaufnahme des Betriebes neumontiert. 

„Litwa II.* in Tustanowice. Infolge Mangel an 
Wasser, wurde nicht gekolbt. 

„Bitum II." in Tustanowice nach Vertiefung 
_des Bohrloches (1195 m. 5') produziert mittels Kol- 

bERSOR O ASE 
Im Schachte „Livia* in Truskawiec wird Nach- 

tall ausgearbeitet. 

13/12. 
„Elisabeth in Tustanowice. Die gestrige Pro- 

duktion dieses Schachtes betrug 15 Zisternen. Bis 
heute 10 Uhr friih wurden 14 Zist. der Druckstation 
iibergeben. | 

Auf „Banzay II.* in Tustanowice zułolge schwa- 
chen Dampfes ist die Produktion auf 7 Zist. gesunken. 

Aut „Zbyszko* in Borysław wurde nach 2 mo- 
natlicher Instrumentation und nach dem Einlassen 
einer 5" Rohrtour bis 1260.59 m. — gestern wieder 
gekolbt. Die Produktion betrug, wie wir gestern ver- 
merkt haben nur 1 Waggon zutolge Ausarbeitung 
des Nachfalles, heute wird sie auf ca 1*/ Zisternen 
geschatzt. | 

„Kamilła I.* in Borysław (1336-35 m') wird 
12 Stunden gebohrt und 12 Stunden taglich gekolht 
mit Erfolg von !/-3/, Zist. 

Auf „Kamilla Ił.* in Borysław 1320:60 m. tief 
und mit 6 Róhren verrohrt, wurde ein neuer Bohr- 
turm auifgebaut und in naichsten Tagen beginnt man 
mit dem Einbauen der 5" Rohre. 

lm Schachte ,Popielanka* in Tustanowice 
(1318 m.) werden 5' Róhren eingelassen. 

Auf „Opeg I.* in Tustanowice wird cin neuer 
Turm gebaut. | 

„Karla I1.* in Mrażnica 117050 m. 5" wird ge- 
bohrt u. gekolbt. 

„Karla II.* in Mraźnica ist 721 m. tief mit 9" 
Róhren verrohrt und wird weiter gebohrt. 
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Bitków i okolica. 
Stan kopalń w wierceniu i w montowaniu z 4. 

Opiag Nr. 1 
>>) » 26 

2 2) Zł, 

» >>) 29 

» Ł 30 

» » 31 

5, 2) 32 

>2/ » 35 

>>) » 37 

Płycki Il. 

Stefan 
Oliga I 
Oliga 2 
Gold 2 
Henryk 
Victoria 
Elsa 

Polanka 
Ropex I. 

Maniawa. 

Opiag I. 

Pasieczna. 

Oliga 3 

Pniów. 

Tepege | 
Bitumen 
Maurycy 

Kryczka, 
Opiag 1 

grudnia 1913. 
794.90 m. 4" rury — wierci 
A0D06, 210,5 — s 
625.40 „ 7* .„ — zapuszcza 

leja 
SODA" „oz 0 wYDUChY 

wierci 
2305514, 0 —50WIETCI 

668.20 » T' » + » 

22420 0 125 0, — prostitjie 
otwór 

40.30, 5 > WIELGI 
100.702, TOŻ O 2E= > 
TAOCZZAC A R > MMOBMUO 

na nowo 
81.80, 127-570 WiefCI 

2005-,57AU 70, 857 > 
112107, 0B2775055— » 
AUDREY SZAP PTA MAGRA 3 
BZ » 12' SAPER LZ » 

824.— „ zastanowiono 
GOD Ę>>.. 6: TUry =- . „wierci 

i łyżkuje 
833.— „ 6 „ -—- wierci 

zmontowany. 

21.10 m. I8' rury — instrum. 
za rurami 

303.10 m. 10' rury — zamyka 
wodę 

montuje 
zmontowany 

120.20 m. 14" rury — wierci 

montuje. 

KURSA 
Giełdy zbożowej i towarowej we Lwowie z dnia 12. 

grudnia 1913. Godzina 5-ta popołudniu. 
Ropa: 
a) marka Borysławska 

Bitków u. Umgebung. 
Stand der im Bohren u. Montage befindlichen Schadchte 

vom 4. Dezember 1913. 

Opiag Nr. 1 794.90 Mtr. 4" Róhre — bohrt 
ż 4:005-2000005 0027 „RE AC y 
5 2215 ZRZAAOEG 55 CO ZARZ Aus- 

briiche — lisst Trichter ein 
a 29. 733.50 Mt, -7' Róhresąqusbri- 

che —--DoNTt.- 
» » 30 112.30 > 14' Róhre — bohrt 

ś NIEDZ ODOSZO 20 TE — 5) 

20 BIUYRPACNE 2 ATS 
tet gerade das Bohrloch 

Ś 2) 

— rich- 

E: z SDD 116.30 Mtr. 14' Róhre — bohrt 
» » 37 1 09.70 » 16' » 2% » 

Płycki II AO RZ EE WAU 
neumontiert 

Stefan 81.80 „ 12" Róhre — bohrt 
Oliga || 258.— » 10 » REZ » 

Gold 2 ARDO ZOE ch > 
Henryk || 12.— » 2: » CEE 5 

Victoria 824.— eingestelit 
Elsa 902.— Mtr. 6' Róhre —- bohrt 

u. lóffelt */ Wag. tiglich 
Polanka 833.— Mtr. 6' Róhre — bohrt 
Ropex I. montiert. 

Maniawa. 

Opiag | 21 10'Mett. 18 Róhre — Tn= 
strumentation 

Pasieczna. 

Oliga 3 303.10 Metr. 10" Róhre — sperrt 
das Wasser 

Pniów. 

Tepege 1 montiert 
Bitumen montiert 
Maurycy 120.20 Mtr. 14 Róhre — bohrt 

Kryczka. 
Opiag montiert. 

KURSNOTIERUNGEN 
der Lemberger Getreide und Warenbórse vom 

Dezember 1913. 5. Uhr nachmittags. 

Rohól: 
a) Boryslawer Marke 

13 

"=="zadano 0400: 

k grudzień K 8.15 — K 8.23 per Dezember K 8.15 — K 8.23 
urs końcowy „ 8.15 Schlusskurs o8d5 

ER Styczeń „ 8.27 — „ 8.32 per Janner „ 8.27 — „ 8.32 
urs końcowy „ 8.21 Schlusskurs 827 

Usposobienie słabe. Tendenz schwach. 
KURSA KURSNOTIERUNGEN 

Giełdy zbożowej i targowej we Lwowie z dnia 13. der Lemberger Getreide und Warenbórse vom 1 
grudnia 1913. Dezember 1913. 

a) ropa borysławska a) Boryslawer Rohól 
na grudzień K 801 —-+3:09 per Dezember K 8.01 — 8.08 
na styczeń „ 8.15 — 8.17 er Janner ODDA 
Kurs końcowy na styczeń K 8.17 Schlusskurs per [dnner K 8.17 
Ceny podane w kor. za 100 kg. loco cysterna 

Borysław. 
Usposobienie słabe, na grudzień dawano 8.01 

Preise in Kronen per 100 kg. loco Zistern 
Borysław. 

Tendenz schwach 
Ware K 8.08. 

Dezember Geld 8.0 per 
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Sprawy Związku. — Wit Sulimirski. O rozwoju 
kopalnictwa naftowego w Galicyi. — Motor wybu- 
chowy a. maszyna parowa. — Ekspedycya ropy 
schodnickiej, uryckiej i mraźnickiej w listopadzie 
1913. — Ekspedycya ropy do rafineryi w listopadzie 
1913. — Tłoczenie za listopad 1913. — Ekspedycya 
ropy opałowej w listopadzie 1913. — Wiadomości 
osobiste. — Sprawozdania handlowe. — Wiadomości 

INHALT. 

Vitus v. Sulimirski. Die Entwickelung des Naphta- 
Grubenwesens in Galizien. — Der Verbrennungs- 
motor und Dampfmaschine. — Schodnica-, Urycz- 
und Mraźnica-Oelexpedition im November 1913. 
— Rohól-Expedition an Raffinerien im November 
1913. — Pipung pro November 1913. — Heizól-Ex- 
pedition im November 1913. — Personalnachrichten. 
— Handels Berichte.—Finanz-Berichte. — Patentbe- finansowe. Korespondencye do Redakcyi. — Spra- 

wozdanie patentowe rzecznika patentowego inż. 
St. Dzbańskiego we Wiedniu. — Kronika ruchu. 

richt mitgeteilt vom Patentanwalt Ing. Stan. Ritter 
von Dzbański, Wien. — Betriebschronik. 

SOEBEN ERSCHIENEN: 

NAJNOWSZE HAPY NAFTOWE DIE NEUESTEN NAPRTARARTEN 
w skali 1 : 8640 im Massstabe 1 : 8640 

TUSTANOWICE-BORYSŁAW, MRAŹNICA. 
(ena za egzemplarz nieoprawiony . ET$ Preis fir das gewółniiche Exemplar . . . R F— 

naklejony na płótno . „ M » „ „ ME LejnWani anfgezog. Exemplar , 10 — 

OPAKA. 
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Do nabycia u wydawcy 

Stefana Korytko 
Lwów, ul. Dąbrowskiego 1. 5. 

Zu beziehen beim Herausgeber 

Stefan Korytko 
Lemberg, Dombrowskigąsse Nro 5. 
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Blankiety na profile szybowe, aprobowane i po- 
BH lecone przez c. k. Okręgowy Urząd Górniczy 

w Drohobyczu wydane przez P. Kol. Zygmunta 
Bittmara są do nabycia wyłącznie w naszej 

administracyi. 
Blankiet składa się z czterech części. 

(ena egzemplarza do głębokości 1700 Mir. wynosi kor. 5. 
sg REDAKCYA „ROPY*. 

HE KUOKUWZWUEBMEBODNEM 

Oskar Loewenherz Gie IN Borysław. 
Teleg.-Adr.: Loewenherz, Borystaw. — Telephon Nr. St: | 
Geschaftskreis: Kommerzielles u. Technisches 
Bureau fur Naphta u. Montan-Angelegenheiten. 
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