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„Szczęść Boże !' 

Od Redakcyi. 
Do naszych szanownych P.T. Czytelników. 

Jak wiadomo stoimy przed strejkiem drukarzy, 
strejkiem, który prawdopodobnie przybierze 
niezwykłe rozmiary. To może spowodować, 
nieregularne: wychodzenie następnych nume- 
rów. — W tym wypadku prosimy o pobła- 
żanie, gdyż wina zwłoki na nas nie spada. 
— Przy zmianie roku życzymy P. T. Człon- 

kom Związku, Abonentom, Czytelnikom i In- 
serentom serdeczne : 

„SZCZĘSĆ BoZE” 

Redakcya. 

Von der Redaktion. 
_ An unsere geehrten P. T. Leser. Bekanntlich 

steht ein grosser Buchdruckerstreik bevor, der 
wahrscheinlich ungewóhnliche Dimensionen 
annimmt. Das kann zur Folge Unregelmissig- 
keiten im Erscheinen der nachsten Nummern, 
haben. Im solchen Falle bitten wir um Ent- 
schuldigung, da die Schuld etwaiger Verzó- 
gerungen nicht uns trifi. Zur Jahreswende 
iibersenden wir den P. T. Verbandsmitglie-- 
dern, Abonnenten, Lesern und Inserenten ein herzliches: 

„Gliiek: auf" 

Die Redaktion. 
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O głębokich wierceniach. 
Błoto kopalniane albo grąż ma postać rozmaitą 

stosownie do sposobu wiercenia. 
Wiercenie obrotowe, przy którem świder spód 

wiercony struże albo zdziera, daje grąż jednostajniej- 
szy, zawierający mniejsze cząstki wierconej podstawy, 
podczas gdy wiercenie udarowe, wskutek działania 
uderzeń daje grąż co do wielkości grudek nierówno- 
mierny, wskutek tego zdarza się przy wierceniu uda- 
rowem, że większe kawałeczki grążu, błąkają się 
tak długo w otworze świdrowym, dopóki je łyżka 
nie wyniesie. Dlatego to przy wierceniu udarowem 
jest wypłukanie błota daleko trudniejszem niźli przy 
obrotowem, gdyż ciało płuczące czy to płynne czy 
lotne (gaz) musi z większą siłą w błoto być wpę- 
dzane, ażeby się z niem zmięszać i zupełnie nie jest 
to obojętnem, czy ciało to stale czy peryodycznie 
jest wprowadzanem i w którym czasie to wpędzanie 
ma miejsce. 

Przy wierceniu udarowem, przy którem Świder 
działa peryodycznie, powińno wpędzane ciało wypłu-- 
kiwać błoto, zanim świder spada, a to tak, ażeby 
tenże drogę swą odbywał w mieszance gatunkowo 
lżejszej od grążu, a więc by natrafiał na opór mniej- 
Szy, niż go czysty grąż powoduje. Przy wierceniu 
udarowem przy inałej ilości wzniosów a większej 
udarów, jest przestrzeń czasu między uderzeniem 
jednem a drugiem tak małą, że musi się stale wpę- 
dząć ciało wypłukujące. 

Przy ilości uderzeń sześćdziesięciu i wyższym 
wzniosie jest najkorzystniejszem stałe wpędzanie 
wody lub powietrza a przytem najłatwiejszem. Wpro- 
wadzanie peryodyczne byłoby na miejscu, gdyby 
uderzenia Świdra odbywały się w dłuższych odstę- 
pach czasu, w każdym razie musiałaby płuczka albo 
krótko przed udarem świdra albo podczas jego po- 
czątku mieć miejsce, tem bardziej, gdy do płuczki 
użyty bywa gaz. Ciała płynne mieszają się dokładnie 
z błotem, inaczej ma się rzecz z gazami (powietrzem), 
które działają tylko w chwili wpędzania, ponieważ 
z powodu małego ciężaru gatunkowego, szybko się 
wznoszą nad powierzchnią wody błotnej i uchodzą, 
tak, że ich działanie na grąż jest bardzo krótkie, bo 
działają one tylko tak długo, jak długo trwa czas ich 
wpędzania do grążu. W żadnym razie nie można przy- 
puscic, ze wpędzanie powietrza albo gazu może na- 
stępować kiedykolwiek i kiedykolwiek być przerwa- 
nem, jeżeli ono ma być skuteczne, oprócz tego mu- 
szą powietrze lub gaz równomiernie rozdzielone, 
yć wpędzane do grążu, jeżeli mamy uzyskać równo- 

mierne działanie na powierzchnię wierconą. 

Działanie powietrza zależy przy odpowiednio 
dobranym czasie jego wprowadzenia, tak od odpo- 
wiedniej prężności jak też od dostatecznej ilości. 
Prężność, która musi co najmniej równoważyć ciś- 
nienie znajdującej się w otworze wiertniczym wody, 
działa na szybkość z jaką powietrze lub gazy w wo- 
dzie błotnej się wznoszą, a ilość wpędzonego po- 
wietrza, działa na siłę i jednostajność z jaką odby- 
wa się mieszanie względnie wydobywanie się błota. 

Powietrze albo gazy, które mają ciśnienie 
0 1—2 atmosfer większe, aniżeli ciśnienie słupa za- 
wartej w otworze wiertniczym wody, wprowadzone 
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Uber Tiefbohren. 
Der Schmand oder das Bohrklein ist je nach 

Art der Bohrweise verschiedenartig gestaltet. 
Das Drehbohren, wobei das Bohrzeug abscha- 

bend oder frisend auf die Bohrsohle einwirkt, gibt 
ein viel gleichmassigeres, aus kleinen Teilen der 
Bohrsohle bestehendes Bohrklein, wihrend das Stoss- 
bohren infolge der Stosswirkung ein in Grósse voll- 
kommen ungleichartiges Bohrklein erzeugt, weshalb 
es auch bei letzterer Bohrweisę vorkommt, dass sich 
gróssere Stiicke der Bohrsohle wochenlang im Bohr- 
loche herumtreiben, bis sie der Lóffel aufnimmt. Das 
Mischen oder Aufspiilen des Schmandes ist daher 
auch beim Stossbohren schwieriger als beim Dreh- 
bohren; oder das Aufspiilen bewirkende Kórper, sei 
er iliissig oder gasiórmig, muss hier mit mehr Kraft 
in den Schmand getrieben werden, um eine Mischung 
mit ihm zu bilden und ist es auch nicht gleichgiltig, 
ob der Mischungskórper kontinuierlich oder perio- 
disch eingefiihrt wird und zu welcher Zeit das Ein- 
tiihren geschieht. 

Beim Stossbohren, wo das Bohrzeug periodisch 
arbeitet, soll der eingefiihrte Kórper den Schmand 
aułtreiben, bevor das Bohrzeug fallt, so dass das 
Bohrzeug seinen Weg in einer spezifisch leichteren 
Mischung macht, als der Schmand ist, also auf ge- 
ringeren Widerstand stósst, als der reine Schmand 
ist, also auf geringeren « Widerstand stósst, als der 
reine Schmand allein verursachen wiirde. Beim Stoss- 
bohren mit kleinem Hub und grósserer Schlagzahl 
ist der Zeitraum von einem Schlag zum anderen so 
klein, dass ein kontinuierliches Eintreiben der auf- 
spiilenden Masse erfolgen muss. 

Bei einer Schlagzahl von 60 Schliigen und hó- 
herem Hub ist immer noch die kontinuierliche Zufiih- 
rung von Wasser oder Luft am vorteilhaftesten und 
einiachsten. 

Ein periodisches Eintreiben wiare nur dann 
am Platz, wenn die Aufschliige des Bohrzeugs bei 
grósseren Zeitintervalen erfolgen, immerhin muss das 
Aufspiilen kurz vor oder bei Beginn des Bohrzeug- 
tallens eintreten, nicht zu beliebig gewihlter Zeit, 
umso mehr, wenn Luft oder Gase zum Aufspiilen 
benutzt werden. 

Fliissige Kórper gehen eine vollstindige blei- 
bende Mischung mit dem dickeren Schmand ein, bei 
Luft oder Gasen ist dies aber nicht der Fall, sie 
wirken nur so lange, als ihr Auftrieb im Schmand 
dauert, da sie infolge ihres geringeren spezifischen 
Gewichtes im Schmandwasser rasch aufsteigen und 
austreten, so ist die Dauer ihrer Einwirkung auf den 
Schmand eine sehr kurze, etwa eben so lange, als 
die Zeit ihres Eintreibens in den Schmand. In kei- 
nem Falle darf man annehmen, dass das Eintreiben 
von Luft oder Gasarten willkiirlich geschehen oder 
unterbrochen werden kann, wenn man aut Erfolg 
rechnen will; ebenso miissen Luft oder Gase móg- 
lichst gleichmdssig verteilt in den Schmand einge- 
leitet werden, wenn eine gleichmissige Wirkung auf 
der Bohrsohle erfolgen soll. 

Die Wirkung der Luft hingt bei richtig gewiihl- 
tem Zeitpunkt ihrer Einfiihrung, sowohl von der rich- 
tigen Spannung, als auch von dem geniigenden 
Quantum ab. Die Spannung, die mindestens den 
Druck der im Bohrloch steckenden Wassersiiule gleich 
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w dostatecznej ilości, ułatwiają jak długo trwa ich 
wpędzanie, spadek Świdra, wskutek redukcyi ciężaru 
gatunkowego błota świdrowego. 

Ponieważ przy wierceniu, wytwarzaniu zgę- 
szczonego powietrza o wielkiej prężności jest połą- 
czone z trudnościami, możliwem jest ułatwienie wier- 
cenia, tylko przy wierceniu suchem, ponieważ przy 
tym sposobie wiercenia słup wody w otworze wiert- 
niczym jest znacznie mniejszy, a tem samem jest 
mniejsze i ciśnienie jej, mż przy zwykłym systemie 
płuczkowym. 

Jeżeli i w otworze wiertniczym mamy słup wody 
wysokości 20 metrów, to odpowiadałoby to przy 
wodzie czystej 2 atmosferom, dodawszy do tego 
1 atmosferę ciśnienia powietrza, mamy prężność 
3 atmosfer, które są uwięzione. Jeżeli więc wpędzane 
powietrze ma grąż wyrzucać, wypychać, musimy 
wpędzić powietrze O prężności 6 atmosier, bo z tego 
będzie wywierać działanie, tylko nieuwięzione 3 at- 
mostery. 

Jeżeli dalej przy każdem uderzeniu 2—3 litry 
sprężonego powietrza wprowadzimy, to czyni to przy 
60 uderzeniach na minutę 120—180 litrów czyli na 
godzinę 7.200—10.800 ltr. t. i. 7.2——10.8 metrów” 
zgęszczonego powietrza 0 prężności 6 atmosier. 
Ażeby tę prężność wytworzyć, muszą 43—61 licząc 
20 procent straty 54—76 metrów” powietrza atmo- 
sferycznego być nassane kompresorem. Do tego po- 
trzebaby kompresora Nr. 2. jakie wyrabia n. p. fa- 
bryka maszyn Humbold w Kalk koło Kolonii. Kom- 
presor ten ssie normalnie 70—120 metrów* powietrza 
i wymaga przy prężności 6 atmoster w cylindrze 
95-145 HP., waży z opakowaniem 1500 klgr., 
a jego nabycie kosztuje około 2000 marek. 

Przy tem założeniu, które należy uważać jako 
najmniejsze urządzenie tego rodzaju, które uwalnia 
przy każdem uderzeniu dłuta 2.5—3 ltr. w otworze 
wiertniczym, a które musiałyby na grąż wpływać wy- 
płukująco, naturalnie o ileby się starało o równo- 
mietne rozdzielenie tegoż powietrza przy wyjsciu. 

Działanie tej płuczki nie jest jednakże stałe, 
gdyż zmniejsza się ono z każdem uderzeniem świdra, 
gdyż przy każdem uderzeniu przybywa do istnieją- 
cego grążu świeży, który go zgęszcza, tak że przez 
to przedłuża się tylko czas jednego łyżkowania do 
następnego. 

O ile się przytem zyskuje na czasie i o ile 
przez to postęp wiercenia się przyspiesza, musi do- 
piero wykazać praktyka; wyniki odpowiedniego płu- 
kania i wiercenia obrotowego nigdy nie zostaną przez 
płuczkę powietrzną osiągnięte. Ciągłe płukanie cia- 
łami płynnemi ma jeszcze tę korzyść, że przez nacisk 
na ściany otworu Świdrowego, który ten płyn wy= 
wiera, ściany te na odporności zyskują, co chroni 
przed usypaniami się i odpadaniem boków. Przez to 
zyskuje się znowu na czasie i materyale rurowym. 

Przy zastosowaniu płukania powietrznego nie 
można ominąć wielu rurowań. 

Co przytem się zyskuje to jest Czas, gdyż łyż- 
kowanie i połączone z niem prace uboczne, muszą 
być rzadziej wykonywane. 

Używanie jednak płuczki powietrznej powoduje 
powiększenie urządzeń i kosztów ruchu, co wymaga 
oprocentowania i amortyzacyi, musi być za to korzyść 
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sein muss, wirkt auf die Schnelligkeit, mit welcher 
Luft oder Gase im Schmandwasser emporsteigen, 
das Quantum der eingetriebenen Luft auf die Kraft 
und Gleichmissigkeit, mit welcher die Mischung 
oder das Auftreiben des Schmandes vor sich geht. 

Luft oder Gase von 1—2 Atmospharen grósse- 
rem Druck, als der Druck der Wassersaule im Bohr- 
loch auf die Bohrsohle betragt, in geniigender Menge 
eingefiihrt, erleichtern wahrend der Dauer ihrer Ein- 
fiihrung den Fall des Bohrzeugs durch die fiir diese 
Zeit entstandene Reduzierung des spezifischen Ge- 
wichtes des Bohrzeugschmandes. 

Da beim Bohrbetrieb die Erzeugung von Press- 
luft mit hoher Spannung mit Schwierigkeiten verbun- 
den ist, so ist die Erleichtetungsart des Bohrens nur 
fiir das sogenannte Trockenbohren geeignet, da bei 
dieser Bohrweise die Wasserstandssadule im Bohrloch 
viel geringere Hóhe, also geringeren Druck als beim 
oewóhnlichen Spiilbohren besitzt. 

Hat man im Bobrloch 20 Meter Wasserstands- 
hóhe, so entspricht dies bei reinem Wasser einem 
Druck von 2 Atmospharen, hiezu der dussere Luft- 
druck mit 1 Atmosphare, sind 3 Atmosphdren Span - 
nung, welche nicht zur Wirkung kommen. Soll die 
eingefiihrte Luft den Schmand ordentlich auitreiben, 
aufspiilen, SO muss diese auch einige Atmosphdren 
freie Spannung haben, so dass man 6 Atmospharen 
als Spannung der einzufiihrenden Luit rechnen muss, 
wovon 3 Atmosphdren zur Wirkung kommen. 

Sollen ferner bei jedem Schlag 2-3 Liter Press- 
luft eingefiihrt werden, so macht dies bei 60 Schla- 
gen pro Minute 120 bis 180 Liter oder pro Stunde 
7200 bis 10.800 Liter oder 7,2 bis 10,8 Kubikrneter 
Pressluft von 6 Atmosphadren Spannung. Um diese 
zu iiberzeugen, miissen 43-61 mit 20 Prozent Ver- 
lust, 54-76 Kubikmeter atmosphdrische Luft vom 
Kompressor angesauct werden. Hiezu ware ein Kom- 
pressor Nr. 2 der Maschinenbauanstalt Humbold in 
Kalk bei Kóln geniigend. Derselbe saugt normal 
70-120 Kubikmeter Luft und bedarf bei einer Span- 
nung im Zylinder von sechs Atmosphdren zu seinem 
Betrieb, 8,5-14,5 effektiven Pferdestarken, wiegt mit 
Verpackung 1500 Kilogramm und diirfte zirka 2000 
Mark Ankauf kosten. 

Bei dieser Annahme, die wohl als kleinste der- 
artige Anlage zu betrachten ist, wiirden bei jedem 
Meisselschlag 2,5-3 Liter Luft von 3 Atmosphdren 
im Bohrloch frei, welche auf den Schmand aufspii- 
lend wirken wiirden, unter der Voraussetzung, dass 
beim Austritt fiir móglichst gleichmadssige Verteilung 
gesorgt ist. 

Die Wirkung dieser Spiilung ist aber keine 
gleichbleibende, sie verkleinert sich mit jedem Meis- 
selschlag, da immer neue Gebirgsteile zu den vor- 
handenem Schmand hinkommen und ihn verdicken, 
es wird hiedurch nur der Zeitraum von einem Lóf- 
feln zum folgenden verldngert. 

Wie gross der Zeitgewinn und um wieviel hie- 
durch der Bohrfortschritt beim Trockenbohren zu- 
nimmt, das muss die Praxis beweisen; die Leistun- 
gen der richtigen Spiilarten und des Drehbohrens 
mit Spiilung kann diese Luitspiilung doch nie errei- 
chen. Kontinuierliche Spiilung mit tliissigen Kórpern 
hat noch den Vorteil, dass durch den Seitendruck, 
den die im Bohrloch befindliche Fliissigkeit gegen 
die Gebirgswand ausiibt, letztere in ihrer Festigkeit 
mehr verstirkt und Nachfallen oder Abtallen mehr 
zuriickgehalten wird. Hiedurch gewinnt man an Ar- 
beitszeit und Rohrmaterial. 
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zyskanego czasu tak wielką, by przez to. nietylko 
odsetki i amortyzacya została pokrytą, lecz także 
żeby wystąpiła oszczędność w kosztach wiercenia 
w porównaniu z metodą dawną. To może mieć miejsce 
dopiero wtedy, jeżeli płuczka powietrzem lub po- 
wietrzem i wodą jest tak urządzoną, że potrzeba 
łyżkować tylko raz na 24 godzin, lub że raz tylko 
trzeba czyścić otwór świdrowy. | 

Potrzebny do tego czas 1—1Y/, godziny więcej, 
czas potrzebny do wyjścia i zapuszczenia sztang 
byłby wtedy przy wierceniu stratą czasu, występu- 
jącą raz na 24 godzin, w przeciwieństwie do częstszej 
straty, która powstaje teraz przy kilkurazowem łyż- 
kowaniu. | 

| Koszty sprawienia potrzebnych przyrządów wy- 
nosiłyby 30.000—37.000 koron, koszta ruchu przez 
24 godzin, na które składa się materyał opałowy od- 
powiadający przeciętnie sile 25 HP. przez godzin 20 
i płaca dzienna dla palaczy i dalszych 2—3 robotni- 
ków zajętych przez 24 godzin. 

Wspomniany wydatek porównany z zyskiem, 
który daje w 24 godzinach postęp wiercenia, roz- 
strzyga o rentowności płuczki powietrznej. Jeżeli ta 
okazuje się rzeczywiście korzystną, to przez to nie 
zyskuje się nic pod względem ekonomii rurowania 
i rzeczywiście pod tym względem żadnego zysku 
nie ma. 

Z tego widzimy, że powietrzna płuczka w Baku 
nie przyniesie takich korzyści, ażeby tamtejsze sto- 
sunki finansowe przemysłu naftowego znacznie 
poprawić. | 

Stosunki tamtejsze wymagają dla swego popra- 
wienia, znaczniejszego postępu wiertnictwa, połączo- 
nego ze zmniejszeniem kosztów rurowania. Dwa te 
wymogi są jednak wypełnione, jeżeli przejdziemy 
do systemu ze stałą płuczką wodną albo płuczką 
błotną przy świdrze obrotowym, albo udarowym. 

Tylko płuczka, lub nowo wprowadzone świdry 
obrotowe z żerdziami płuczkowemi o większym prze- 
kroju mogłyby być dla Baku radykalnym ratunkiem, 
gdyż formacye tamtejsze do wiercenia obrotowego 
szczególnie się nadają. Jeżeli przyjmiemy, że świder 
w czterech sekundach podstawę wierconą okrąża, 
a więc w jednej minucie tylko 15 obrotów wykonuje 
l w terenie korzystnym do wiercenia obrotowego, 
przy jednym obrocie tylko trzecią część milimetra 
żłobi, to ma się w 24 godzinach uwierconych siedm 
metrów. W tamtejszych formacyach trzeciorzędnych 
mozna uwiercić jednym obrotem nawet cały milime- 
ter, co może dać uwiercenie 21 metrów w ciągu 
24 godzin. Przy normalnem wierceniu obrotowem 
z płuczką błotną można liczyć jedną kolumnę ruro- 
wą na 150—200 metrów głębi, podług nowszego 
wiercenia obrotowego można działanie płuczki błotnej 
jeszcze podnieść, tak, że jedną kolumnę rur na głębię 
200—300 metrów przyjąć można, tak że liczba wpu- 
szczanych tur jeszcze bardziej się zmniejsza. 

Wiercenie obrotowe jest o tyle niekorzystniej- 
szem, że sprawienie żerdzi płuczkowych z otworami 
jest znacznie kosztowniejszem, niż przy płuczce uda- 
Iowej, gdyż musi się, chcąc wiercić racyonalnie, 
więcej sprawić źerdzi płuczkowych o rozmaitych przekrojach. 

, Ponieważ jednak żerdzi tych można używać 
częściej, to koszta te rozdzielają się, na szereg wier- 

Bei Anwendung von Luftspiilung kann der Ein- 
bau vieler Futterrohrtouren nicht vermieden werden. 

Was gewonnen werden kann ist Bohrzeit, die 
man dadurch gewinnt, dass das Lóffeln mit den da- 
mit verbundenen Nebenarbeiten weniger oft ausge- 
fiihrt werden muss. 

Nun verursacht aber der Gebrauch der Luft- 
spiilung eine Vergrósserung der Anlage und Betriebs- 
kosten, was Verzinsung und Amortisation verlangt, 
es muss daher der Gewinn an Arbeitszeit so gross 
sein, dass durch denselben der Zuwachs von Zinsen 
und Amortisation nicht nur. gedeckt wird, sondern 
dass noch ein grósseres Ersparnis in den Bohrun- 
kosten gegeniiber der alten Bohrart eintritt, Dies 
diirite nun nach gemachten Kalkulationen der Fall 
sein, wenn man Spiilen mit Luft oder Luft und Was- 
ser so einrichtet, dass man nur alle 24 Stunden ein- 
mal zu Lóffeln braucht, oder eine gute Reinigung 
des Bohrloches vorzunehmen ist. Die hiezu erforder- 
liche Zeit von 1-1,5 Stunden plus der fiir Aufholen 
und Einlassen von Gestingen und Bohrzeug wire 
alsdann der pro 24 Stunden eintretende Verlust an 
Bonrzeit; gegeniiher dem Verlust der jetzt durch 
mehrmaliges Lóffeln innerhalb 24 Stunden, entsteht. 

Die Anlagekosten, um dies durchfiihren zu kón- 
nen, wiirden sich nach Berechnung auf 30.000 bis 
37.000 Kronen belaufen; die Betriebskosten fiir 24 
Stunden bestehend aus Heizmaterial fiir im Mittel 
25 effektive Pferdestiirken fiir zirka 20 Stunden. Lóh- 
nung fiir Heizer und 2-3 weitere Arbeiter pro 24 
Stunden. 

Diese Kosten, verglichen mit dem Gewinn, den 
der in 24 Stunden gewonnene gróssere Bohrfort- 
schritt bietet, entscheidet alsdann iiber Rentabilitiit 
der Luftspiilung. Erweist sich dieselbe wirklich als 
vorteilhaft, so ist hiedurch in Betreff der Futterrohr- 
wirtschaft absolut nichts gewonnen und lisst sich 
auch nichts durch Luftspiilung gewinnen. 

Man wird daher in der Trocken- oder Luft- 
spiilung fiir Baku kein Hilfsmittel finden, die dorti- 
gen finanziellen Verhiiltnisse der Petroleumindustrie 
erheblich zu verbessern. 

Die dortigen Verhaltnisse verlangen behufs ihrer 
Aufbesserung einen grósseren Bohrfortschritt, ver- 
bunden mit Reduzierung der Verrohrungskosten. 
Diesen beiden Anforderungen kann aber nur Geniige 
geleistet werden, wenn man zu Bohrsystemen mit 
kontinuierlicher Fliissigkeitsspiilung, Wasserspiilung 
oder Dickspiilung bei stossenadem oder sich drehen- 
dem Bohrzeug iibergeht. - 

Nur Spiilbohren oder das neuere Drehbohren 
mit Hohlgestinge von grósserem Durchmesser sind 
flir Baku radikale Hilfsmittel; da die dortigen Forma- 
tionen, insbesondere fiir Drehbohren sehr geeignet 
sind. Nimmt man an, dass das Bohrzeug in vier 
Sekunden die Bohrsohle umkreist, also pro Minute 
nur 15 Umdrehungen macht, und bei einer Umdre- 
hung in dem fiirs Drehbohren dort giinstigen Ter- 
rain nur ein Drittel Millimeter abhebt, so hat man in 
24 Stunden eine Bohrleistung von sieben Metern. 
In der dortigen Tertiarenformation kann auch pro 
Umdrehung 1 Millimeter abgehoben werden, was 
einen Bohrfortschritt von 21 Meter pro 24 Stunden 
ergibt. Bei einer normalen Drehbohrung mit Dick- 
Spiilung kann man pro 150-200 Meter Teufe eine 
Verrohrungskolonne rechnen; nach einer neueren 
Drehbohrweise kann man die Wirkung der Dickspii- 
lung noch steigern, so dass man fiir je 200-300 
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ceń. Przy każdem nowem wierceniu, jest tylko po- 
trzebną zmiana kielichów rur. W przeciwstawieniu do 
wyższego wydatku należy jednak uwzględnić korzyść, 
którą przynosi wiercenie udarowe, że jest je łatwiej 
wykonać. Również daje się grąż, będąc jednostaj- 
niejszym i drobniejszym, łatwiej i prędzej wynieść 
niż przy wierceniu udarowem z płuczką. 

Jeżeli przy wierceniu obrotowem wchodzimy 
w głąb, w warstwach mających położenie poziome, 
to zwykły amerykański świder obrotowy pracuje bez 
trudności. 

eżeli się jednak wierci w warstwach, które są 
mniej lub więcej nachylone, pod WIĘKSZY m UD 
mniejszym kątem, jak to ma miejsce w. umani, O 
łatwo zdarzyć się może, że amerykański Sys cm wiet” 
cenia, system obrotowy, nie daje oczekiwanych Ko- 
rzystnych rezultatów 1 nie jest jednak temu winien 
system, lecz jego nieodpowiednie zastosowanie | 
odpowiednich przyrządów wiertniczych, które są 
w takich wypadkach konieczne. 

Przy głębokiem wierceniu udarowem, „trzeba 
wiele rzeczy stosownie do terenu Zmieni. rsa R 
ma się rzecz z wierceniem udarowem. od J M 
gdzie stosunki upostaciowania gór, Są sa takie 
względem korzystniejsze, nie potrzebowan 
wypadki zwracać szczególniejszej Uwaś!. 

W niekorzystnych warunkach, mus! SIĘ oj a 
dowolonym, idąc w głębię bez zaruro W Lach 
150—200 metrów. Natenczas ma SiĘ al dotychczas 
głębokości tylko 3—4 kolumny rur, 8; tet dura razy 
potrzebowano ich często trzy a najmm e że ŚWIdET 
tyle. W tych wypadkach zdarza SIĘ Ra na rozmait 
przy swym obrotowym ruchu natralia ra die ost” 
opór; w kierunku prostopadłym albo pra dłuta est 
padłym do kierunku wlotu świdra a ożeniU ednak 
opór z obu stron jednakowy, W zy ron wi cej 
pochylonem do wlotu, jest opór Z 4 wielkości k ta 
albo mniej nierówny, stosownie do 8 zdarz ć 
nachylenia. Przez ten nierównomierny lego jad w 
się może, że świder wskutek powstałego z jednej 
strony większego oporu, nieco Się przesuwa. 

Przy stale utrzymującym SIG acc „nacay enia 
warstw sumuje się to przesunięcić A kr wienie to 
stać skrzywiony otwór świdrowy, A S$ schod "M 
przestając być prostopadłem, zacz o y wierć 
z kierunkiem w jakim idą warstwy. Jeże 40 WACI- 
ceniu zanadto się przewód popuszcza, ost sk R 
zwiększa jeszcze bardziej, czego rezultatem jest skrzy- 
wienie otworu. Krzywe otwory wiertnicze powstają 
jednak i przy innych systemach wiercenia. 

okładne i gruntowne studya liczyłem się 
z nocą powstawania takich wypadków i przy 
budowie mego przyrządu obrotowego wiertniczego 
wypadki te uwzględniłent, tak że przy użyciu specy- 
alnie dla takich terenów skonstruowanego świdra, 
otwór wiertniczy jest tak regularny, jak w pokładach 
przebiegających poziomo. 

Jeżeli w niektórych miejscowościach nie osią- 
gnięto świdrem obrotowym zadowalniających wyni- 
ników, to należy to przypisać nieodpowiedniemu 
użyciu systemu. Nie dosyć bowiem na tem, że tarcza 
obrotowa się obraca, lecz należy również rozumieć, 
jak działanie świdra przez użycie odpowiedniej kon- 
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Meter Teufe eine Rohrtour annehmen kann, sich also 
die Zahl der einzubauenden Touren noch verkleinert. 

Das Drehbohren hat dem gewóhniichen Spiil- 
bohren gegeniiber den Nachteil, dass die Beschaffung 
des Bohrgestinges kostspieliger ist, als beim Spiil- 
bohren, da man sich, wenn man rationell bohren will, 
mehrere Gestange von verschiedenen Durchmessern 
anschaffen muss. 

Da man aber dieselben Gestdnge oftmals 
verwenden kann, so verteilen sich die Kosten 
auf eine Reihe von Bohrungen. Fiir jede neue Boh- 
rung ist nur ein teilweiser Ersatz der Muiten not- 
wendig. Diesem hóheren Beschaffungspreis gegen- 
iiber ist aber der Vorteil zu beriicksichtigen, den das 
Drehbohren bietet, da es viel leichter auszufiihren 
ist. Auch wird beim Drehbohren das Bohrklein, da 
es gleichmaissiger ist, leichter und schneller abgefiihrt, 
als beim Stossbohren mit Spiilung. | | 

Teuft man mit Drehbohren im Gebirge mit ho- 
rizontaler oder nahezu horinzotaler Schichtung ab, 
so geht es mit dem gewóhnlichen gebrauchlichen 
amerikanischen Drehbohrverfahren ohne Schwierig- 
keiten vor sich. 

Arbeitet man aber in einem Gebirge, bei wel- 
chem die Schichtungen unter einem stidrkeren Win- 
kel geneigt sind, und ausserdem das Gebirge leicht 
Nachfall bildet, wie beides in Rumanien der Fall ist, 
so kann es sehr leicht vorkommen, dass die ame- 
rikanische Weise, die Drehbohrung auszufiihren, nicht 
das erwartete giinstige Resultat liefert; hievon ist 
aber nicht das Drehbohrsystem, sondern die unrich- 
tige Handhabung des Systems und der Mangel an 
richtigen Bohrwerkzeugen, die in solchen Fallen er- 
forderlich sind, die Ursache. 

Beim stossenden Tiefbohren muss man ja auch 
vieles dem Gebirge entsprechend verdndern; ebenso 
ist es beim Drehbohren. In Amerika, wo die Ge- 
birgsverhaltnisse in dieser Hinsicht giinstiger sind, 
hatte man es nicht nótig, auf solche Vorkommnisse 
besondere Riicksicht zu nehmen. 

In ungiinstigen Gebirgsverhadltnissen muss man 
mit 150-200 Meter unverrohrt abgeteuft zu haben, 
zutrieden sein und diese verrohren. Man hat alsdann 
bei 600 Meter Teufe nur 3-4 Verrohrungskolonnen 
notwendig, wo man bis heute die doppelte und oft 
dreiiache Zahl anwenden muss. In derartigen Fallen 
kommt es auch oft vor, dass das Bohrzeug bei sei- 
ner drehenden Bewegung auf ungleich grosse Wider- 
stinde stósst; in der zur Einfallsrichtung der Schich- 
ten senkrechten oder nalhezu senkrechten Richtung 
der Bohrzeug- oder Meisselstellung ist der Wider- 
stand auf beiden Seiten gleich gross, in der Stellung 
mit der Einfallsrichtung dagegen mehr oder weniger 
ungleich, je nach der Grósse des Einfallwinkels. 
Durch diesen ungleich grossen Widerstand kann es 
vorkommen, dass das Bohrzeug durch die auf der 
einen Seite entstehende gróssere Widerstandswirkung 
sich um ein geringes verschiebt. 

Bei anhaltendem Neigungswinkel der Schichten 
summiert sich dieses Verschieben und es kann 
ein schiefes Bohrloch entstehen, dessen Abweichen 
aus der Senkrechten mit der Richtung zusammen- 
fallit nach welcher das Gebirge einfillt. 

Wird beim Bohren zu viel nachgelassen, so 
wird der Widerstand noch mehr vergróssert und ein 
schiefes Bohrloch kann die Folge sein. Schiefe Bohr- 
lócher entstehen aber auch bei anderen Systemen. 

Durch eingehenderes, griindliches Studium habe 
die Móglichkeit der Entstehung solcher Falle ange- 
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strukcyi uczynić skutecznem i pochylenie warstw 
przez naturalne pojedyncze środki pomocnicze w głę- 
bokościach średnich unikać, przez płuczkę szlamową 
powiększać. 

W ten sposób oszczędza się znacznie na czasie 
i turach rurowych. | 

Obok tych wszystkich korzyści są koszta spra- 
wienia i ruchu mniejsze, 
z płuczką suchą powietrzną. 

jak koszta połączone 

Płuczka płynna i Świder udarowy albo obro- 
towy, to odpowiada najbardziej wymogom teraźniej- 
SZOŚCI. | 

Zwracamy uwagę naszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

| 

Nieco z geologii. 
Jak wiadomo geologia albo historya naszej 

ziemi, obejmuje badanie wszystkich działów, które 
się do naszej ziemi odnoszą, to też jest bardzo tru- 
dno całokształt jej objąć i ścieśnić w parę artykułów 
dziennikarskich. Wobec tego nie możemy tutaj przed- 
stawić wyczerpującego zarysu wszystkich jej działów 
a ograniczymy się na poglądzie jej zadań i rezul- 
taty, jakie badania jej wydały. 

„Wytworzenie sobie ogólnego obrazu naszej 
ziemi jest również nie łatwem, gdyż przy tem musi- 
my wziąść na uwagę jej roślinne i zwierzęce twory, 
ukształtowanie się lądu stałego i wód a prócz tego 
rozwiązać zagadnienia jej składu, budowy i tworze- 
nia się jej powierzchni, jakoteż rozwoju na niej znaj- 
dujących się tworów. Wszystkie te pytania należą 
do geologii i na wiele z nich daje ona wyczerpującą 
odpowiedź. Naturalnie jest jeszcze cały szereg zaga- 
dnień, na które odpowiedzieć możemy tylko przy- 
puszczeniami, tylko teoryami i hypotezami, miejmy 
jednak nadzieję, że i te zagadnienia znajdą niedługo 
zadowalniające wyjaśnienie, gdyż geologia jest nauką 
jeszcze bardzo młodą a codzień się pojawiające nowe 
prace, dostarczają ważnych przyczynków do historyi 
ziemi i jej poznania. i 

Chcąc sobie pracę ułatwić i ogólny pogląd 
zrozumialszym uczynić, podzielimy sobie naszą pracę 
na trzy działy. Najpierw będziemy się na ziemię za- 
patrywać, jak na całość, a potem będziemy rozpa- 
trywać pojedyncze jej części, t. |. tworzywo, z jakie- 
50 Ona się składa, następnie zajmiemy się pytaniami 
co do powstawania tego tworzywa i użycie jego 
przy tworzeniu się jej. dzisiejszej powierzchni. Na 
końcu „zaś zajmiemy się częścią historyczną, 
w której omówimy następstwo pojedynczych okresów 
ziemi I rozwój świata roślinnego i zwierzęcego. 

„ Podług teoryi Kanta i Laplace'a, powstała zie- 
mia tak jak i inne planety naszego systemu przez 
oderwanie się od słońca w stanie jeszcze lotnym, 
i przez rozpoczęcie w ten sposób samoistnego bytu, 

nommen und bei der Konstruktion meines Drehbohr- 
apparates sehr beriicksichtigt, so dass es noch bei 
dem Gebrauche eines fiir derartige Falle besonders 
konstruiertea Bohrzeugs ebensogut ein regelrecht 
gebohrtes Bohrloch erhalt, als im horizontal gelager- 
ten Gebirge. | 

Hat man an manchen Orten nicht zufriedenstel- 
lende Resultate mit dem Drehbohren erhalten, so ist 
dies nur der unrichtigen Gebrauchsweise des Sy- 
stems zuzuschreiben. Es ist nicht genug, dass die 
Drehtafel oder Rotary sich dreht, sondern man muss 
es verstehen, die Wirkungsweise des Bohrers durch 
den Gebrauch hiezu geeigneter Konstruktion richtig 
zu machen und Nachtall durch natiirliche, einfache 
Hilfsmittel fiir Teufen mittlerer Grósse vermeiden, 
durch Dickspiilung vergróssern. | 

Man erspart bedeutend an Zeit und Verroh- 
rungstouren. 

Bei allen diesen Vorteilen sind Anlage- und 
Betriebskosten geringer als bei einer mit Luftspiilung 
verbundenen Trockenspiilung. 

Spiilen mit Fliissigkeiten bei stossendem oder 
drehendem Werkzeug, das entspricht am besten den 
Forderungen der Neuzeit. | 

Kurzer Grundriss der Geologie. 
Bekanntlich umfasst die Geologie oder Erdge- 

schichte alle Gebiete, welche sich mit unserer Erde 
befassen, es ist daher sehr schwer, alle diese Wis- 
senschaften in paar Aufsdtzen zusammenzudringen. 
Wir sind also nicht im Stande eine ausfiihrliche 
Schilderung aller ihrer Gebiete zu geben, und miis- 
sen uns beschrdinken, eine kurze Uebersicht ihrer 
Aufgaben und die Ergebnisse, welche ihre Untersu- 
chungen gezeitigt haben, zu entwerfen. 

Es ist sehr schwer ein Gesamtbild von unse- 
rer Erde sich zu machen, da wir sowohl ihre pflanz- 
liche und tierische Wesen in Betracht ziehen miis- 
sen, die Giestaltung ihres Festlandes und der Ge- 
wadsser, wie auch die Entwickelung ihrer Bewohner. 
Alle diese Fragen umfasst die Geologie und auf vie- 
le derselben gibt sie ausfiihrliche Auskiinfte. Es gibt 
noch selbstverstindlich eine ganze Reihe von Prob- 
lemen, die nur mit Mutmassungen, nur mit Theorien 
und Hypothesen beantwortet werden kónnen, wir 
haben aber die beste Hoffnung, dass auch diese 
Fragen in kurzer Zeit befriedigende Lósung finden, 
da die Geologie noch in den Wickeln sich befindet 
und tdglich neue Arbeiten erscheinen, die uns wich- 
tige Beitrdge zur Geschichte der Erde und ihrer Er- 
forschung liefern. | | 

Um uns die Arbeit zu erleichtern und einen 
Gegamtiiberblick leichter verstindlich zu machen, 
werden wir unsere Aufgabe in drei Abschnitten be- 
handeln. Vorerst werden wir unsere Erde als ein 
ganzes fiir sich betrachten, dann werden wir ihre 
Bestandteile, d. i. das Material aus dem sie beschaf- 
ien ist in Betracht ziehen und zuletzt werden wir 
die geschichtlichen Fragen erórtern, wie ihre einzelne 
Entwickelungstadien nacheinander folgten und wie 
die Entwickelung der Pflanzen und der Tierwelt 
nach sich ging. 

Nach der von Kant und Laplace aufgestellten 
Iheorie, hat sich unsere Erde, gleich den anderen 
Planeten, im noch gasłórmigen Zustande von der 
Summe losgelóst um ein selbstindiges Leben -zu 
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zawsze jednak w dalszej zawisłości od swej macie- 
rzy słońca, ażeby krążyć w wszechświecie jako 
gwiazda, jako świat nowy. Przypuszczenie to co do 
początku ziemi jest wprawdzie tylko hypotezą, ale 
hypoteza ta nabiera czem raz więcej prawdopodo- 
bieństwa w skutek szeregu zjawisk, które się zga- 
dzają i które w sposób inny trudnoby nam było 
sobie wytłómaczyć. (Obrót ziemi naokoło słońca 
i naokoło swej osi, stosunek jej i analogia z innemi 
planetami, spłaszczenie jej przy biegunach i w. i.) 

Kula ziemska początkowo ciało lotne i ogniste, 
musiała się z biegiem lat ochłodzić, a w stanie lot- 
nym znajdujące się pierwiastki musiały się połączyć 
i zamienić w płyn, który ostygłszy, z czasem musiał 
skrzepnąć. Tak utworzyła się pierwotna skorupa 
ziemi, która z czasem czem raz bardziej grubiała. 
Jak grubą jest skorupa ziemi nie możemy na pewno 
podać nic stanowczego, lecz to wiemy, że ziemia 
jeszcze na wskróś skrzepłą nie jest. Wrząca, płynna 
lawa wulkanów, gorące źródła i gajzery, tak samo 
zaś spostrzeżenia w kopalniach i otworach wiertni- 
czych, które wykazują podnoszenie się temperatury 
w miarę głębokości, udowadniają nam, że wewnątrz 
naszej ziemi panują warunki takie, że ziemia tam 
znajduje się w stanie wrzącym płynnym, a może 
nawet gazowym o temperaturze nadzwyczaj wysokiej. 

Rozumie się, że skrzepnięcie ziemi nie odby- 
wało się tak spokojnie, że każdy pierwiastek krzepł 
z osobna, lecz było ono połączone z zawiłymi pro- 
cesami chemicznymi, których rezultatem są teraz 
nasze minerały. Zadaniem geologii jest wykryć zasa- 
dy i prawa, na mocy których te minerały i pierwiast- 
ki wiążą się, ażeby otrzymać pogląd na tworzywo, 
z którego nasza skorupa ziemska się składa i cel 
ten będziemy się starali w dalszym ciągu osiągnąć. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Czy nasza ziemia wysycha? 
Pogadanka geologiczną. 

(Wyschłe jezioro. — Zwiększanie się pustyń. — Zaginione kul- 
tury. — Zmniejszanie się opadów atmosferycznych.) 

Pytanie, czy nasza ziemia wysycha, poruszył 
w odczycie w „Królewskiem Angielskiem To- 
warzystwie Geograficznem* profesor geologii Uni- 
wersytetu glasgowskiego Gregory. Prelegent wska- 
zał na początku, że rzeczywiście niektóre Spo- 
strzeżenia wskazują na wysychanie naszego glo- 
bu, a uczeni, którzy o wysychaniu ziemi mówią, 
mogą na poparcie swego twierdzenia przytoczyć wiele 
dowodów: Wielkie w pośród lądu leżące morze 
w Azyi południowo zachodniej znikło, pozostawiając 
po sobie tylko jezioro Uralskie i Morze Kaspijskie. Azya 
wskazuje dokładnie na te przemiany, gdyż podróżni 
badacze, znaleźli w okolicach, w których przedtem 
kwitło życie, wielką pustynię. Profesor Gregory 
wskazał także na to, że pustynie te przybierają na 
wielkości, rzeki znikają a deszcze przestają padać, 
tak, że ludność ich musi wywędrowywać. To samo 

beginnen, immer aber noch in weiterer Abhdngigkeit 
von der Mutter Sonne, um welche sie im Weltraume 
um die eigene Axe sich drehend, kreist. Diese Annah- 
me ist zwar nur eine Hypothese, die aber ihre Wahr- 
scheinlichkeit durch eine Reihe von Erscheinungen 
bestatigt wird, welche die Theorie bekraltigte und 
in ihr eine geniigende Erklarung findet. (Kleislauf 
der Erde um dię Sonne und Sichdrehen um die eige- 
ne Axe, die Analogie, die die anderen Sterne aui- 
weisen, ihre Abplattung an den Polen u. v. a.) 

Die urspriinglich gasfórmige, gliihende Erdeku- 
gel musste mit der Zeit sich abkiihlen, und die gas- 
fórmigen Urstoffe mussten mit der Zeit die fliissigen 
chemischen Verbindungen bilden, die sich weiter 
abkiihlend erstarren. So entstand d'e urspriingliche 
Erdkruste, die im weiteren Verlaui" allmahlich an 
Dicke zunahm. Wie dick diese Kruste heute ist, kón- 
nen wir mit Sicherheit nicht bestimmen, soviel wis- 
sen wir aber, dass sie noch bei weitem nicht voll- 
stindig erstarrt ist. Die gliihende, fliissige Lava der 
ausbrechenden Vulkane, heisse Quellen und Geiser, 
die in den Gruben beobachtete Zunahme der Wadrme 
mit der Zunahme der Teufe, beweisen uns zur (Ge- 
niige, dass im Innern der Erde ihre Baustoffe sich 
im gliihend fliissigen Zustande befinden, ja vielleicht 
sogar im gasfórmigen und eine enorm hohe Wirme 
besitzen. 

Es ist einleuchtend, dass diese Vorgdnge nicht 
so gleichmdssig vor sich gingen, dass jeder Urstoff 
einzeln fiir sich abkiihite und erstarrte, vielmehr wa- 
ren sie mit verwickelten chemischen Prozessen ver- 
bunden, deren Ergebnis unsere Gesteine bilden. Die 
Aufgabe der Geologie besteht in dem Ausforschen 
der Prinzipien und Gesetze, nach welchen diese Ur- 
stoffe und Gesteine entstanden, um einen Ueberblick 
auf das Material, aus welchem unsere Erde besteht, 
zu gewinnen. Diese Aufgabe, werden wir trachten 
im weiteren Verlaufe zu lósen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Trocknet die Erde aus? 
Geologische Plauderei. 

(Ein verschwundenes Binnenmeer. — Ausdehnung der Wiisten. 
— Untergegangene Kulturen. — Keine Abnahme der Nieder- 

schlagsmengen.) 

_ __Irocknet die Erde aus? Diese Frage hat jiingst 
ein Vortrag des Geologen der Universitit Glasgow, 
Professor Gregory, in der englischen kóniglichen ge- 
ographischen Gesellschaft angeregt. Professor Gre- 
gory wies darauf hin, dass manche Beobachtungen 
wirklich dałiir sprechen, dass die Erde austrocknet 
und die Gelehrten, die dies behaupten, haben eine 
Menge Stoff zum Beweis ihrer Theorie gesammelt: 
das grosse Binnenmeer im siidwestlichen Asien ist 
verschwunden, und als seine Reste sind der Uralsee 
und das Kaspische Meer iibrig geblieben. Das asia- 
tische Festland verrat die Spurcn dieser Veranderung 
deutlich, denn die Forschungsreisenden haben dort 
in Gegenden, die einst dicht bevólkert waren, grosse 
Wiistengebiete aufgefunden. Professor Gregory fiihrte 
an, dass noch heute die Grenzen der Wiiste vor- 
riicken, Fliisse verschwinden und der Regenfall hórt 
auf, so dass die Bevólkerung auswandern muss. 
Aehnliches soll fiir Afrika gelten, wo besonders der 
Tschadsee, der immer kleiner wird, als Beispiel her- 
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ma miejsce w Afryce, gdzie jezioro Czad ciągle się 
zmniejszające, może służyć jako typowy przykład. To 
samo ma miejsce w Afryce południowej, gdyż jak 
Livingstone w zaginionym niestety piśmie podał, 
iż tamtejsze jeziora na pustyni Kalahari ciągle się 
zmniejszają. W Nowym Świecie w Ameryce Pół- 
nocnej widzimy także ślady wyschniętych wielkich 
jezior i zaginionych kultur, które brak wody za sobą 
pociągnął. To samo widzimy w Ameryce Południo- 
wej, gdzie jak udowodnili Moreno i Sir Martin Con- 
way silnie zaludnione i wysoko pod względem kul- 
tury stojące kraje, padły również ofiarą braku wody. 

W dyskusyi nad tym przedmiotem wskazano 
na to, że nie jest wykluczonem, iż zmniejszenie się 
opadów atmosferycznych a w następstwie stojących 
wód, stoi w związku z podwyższeniem się wznie- 
sienia wybrzeża, że opady atmosferyczne w skutek 
tego nie dotarły w głąb, lecz miały miejsce na brze- 
gach tych krajów. Profesor Gregory przyszedł do 
przekonania, że o wysychaniu ziemi mowy nie ma. 

Widzimy n. p. że klimat Palestyny i Egiptu w ostat- 
nich 8000 lat ogólnie się nie zmienił, a chociaż nie- 
które obszary ziemi mają opadów deszczowych mniej, 
mają ich za to kraje inne n. p. Europa Północna, 
Ameryka Wschodnia i kraje Dobrej Nadziei, więcej, 
tak że ilość opadów na całej ziemi jest prawie stałą, 
i przypuszczać możemy, że obszary ubogie 
w wodę dzisiaj, w przyszłości mogą znowu mieć 
więcej wody i znowu zakwitnąć kulturą. 

Wpisy do rejestru handlowego. 
. Wiedeń. Do rejestru handlowego, zostały wcią- 

gnięte następujące firmy: „Austria* Towarzystwo 
Rafineryi Olejów Mineralnych z ogr. por. Przed- 
miotem przedsiębiorstwa jest 1. Urządzenie, naby- 
wanie | prowadzenie rafineryj do uzyskania i zbytu 
produktów oleju mineralnego wszelkiego rodzaju, 
jakoteż urządzenie innych zakładów, wchodzących 
w skład przemysłu naftowego, w szczególności zaś 
nabycie i prowadzenie rafineryi „Akc. Tow. Prze- 
mysłu Naftowego w Drohobyczu (Rychcice) 2. Tran- 
sakcye handlowe tak surowymi minerałami olejnymi 
l ich produktami, jak i produktami ubocznymi wszel- 
kiego rodzaju na swój własny rachunek i na rachu- 
nek obcy. 3. Urządzenie i nabywanie rurociągów do 
transportu ropy i produktów mineralnych i utrzy- 
mywanie ich w ruchu na rachunek własny i obcy. 
4. Nabywanie i urządzenie zbiorników, magazynów 
| wszelkich innych urządzeń służących do przecho- 
wywania ropy i jej produktów dla własnego użytku, 
jakoteż mających na celu magazynowanie i lombar- 
dowanie ropy i jej produktów. 5. Urządzenie, 
nabywanie i utrzymywanie w ruchu iabryk wytwór- 
czych dla wyrobu narzędzi i maszyn i chemicznych 
produktów oraz wszelkich innych środków pomocni- 
czych potrzebnych w przemyśle naftowym. 6. Naby- 
wanie 1 wykorzystywanie patentów na polu prze- 
mysłu naftowego. 7. Kupno, wynajm, urządzenie 
I utrzymywanie w ruchu, wyzyskiwanie i sprzedaż 
względnie spożytkowanie ruchomych i nieruchomych 

ausgehoben wird. Gleiches wird fiir Siidafrika ange- 
geben. Livingstone hat eine — nicht erhaltene — 
Schriłt abgefasst, die die Verkleinerung der Binnen- 
seen und die Ausdehnung der Kalahariwiiste behan- 
delte. In der Neuen Welt finden sich in Nordamerika 
deutliche Spuren einstiger grosser Binnenseen und 
untergegangener Kulturen, deren Ende durch das 
Austrocknen des Landes herbeigefiihrt wurde, und 
fiir die siidliche Halfte des amerikanischen Erdteiles 
haben Moreno und Sir Martin Conway nachgewiesen, 
dass grosse, einst dicht bevólkerte und hochkulti- 
vierte Landteile der Trockenheit zum Opfer ge- 
tallen sind. 

Bei der Erórterung dieser Tatsachen wurde 
darauf hingewiesen, dass die Abnahme der Regen- 
mengen und damit der stehenden Gewisser im In- 
neren der Erdteile móglicherweise mit der Erhohung 
der Kiisten oder damit zusammenhdnge, dass die 
Niederschlige an den Rdndern der Festlinder nieder- 
gingen. Professor Gregory selbst meint, die aufge- 
wortene Frage sei zu verneinen, wenigstens fiir ab- 
sehbare Zeit. Man hat geniigend Beweise dafiir, dass 
sich das Klima von Paldstina und Aegypten in den 
letzten acht Jahrtausenden nicht wesentlich verindert 
hat, und wenn es feststeht, dass manche Gebiete der 
Erde regenirmer werden, so nimmt dafiir in anderen, 
ia Nordeuropa, in Ostamerika, in der Kapkolonie 
beispielsweise die Niederschlagmenge zu. Die ganze 
Regenmenge, die auf die Erde niederfśllt, ist ziemlich 
stetig, und daraus kann man darauf schliessen, dass 
Gebiete, die heute wasserarm sind, in spiiterer Zu- 
kunit vielleicht wieder des Regens teilhaftig und 
wieder kulturfihig werden. 

Eintragungen ins Handelsregister. 
„Austria” Mineralol-Raffinerie Ges. m. b. H. 

Wien. In das Handelsregister wurde die Firma 
„Austria* Mineralól-Raffinerie-Gesellschaft m. b. H. 
eingetragen. Gegenstand des Unternehmens der Ge- 
sellschaft ist: 1. Die Errichtung, der Erwerb und 
Betrieb von Raffinerien zur Gewinnung und Verwer- 
tung von Mineralólprodukten jeder Art sowie von 
anderen der Mineralólindustrie dienenden Anlage, 
insbesondere die Erwerbung und der Betrieb der 
„Austria* Petroleumindustrie A.-G. gehórigen Raffi- 
nerie in Drohobycz (Rychcice); 2. der Handel mit 
rohen Mineralólen und Mineralólprodukten und Ne- 
benprodukten aller Art fiir eigene und fremde Rech- 
nung; 3. die Anlage und der Erwerb von Rohr- 
leitungen zur Befórderung von Rohól und Mineral- 
ólprodukten und der Betrieb solcher Anlagen fiir 
eigene und fremde Rechnung; 4. die Errichtung 
und der Erwerb von Reservoiren, Magazinen und 
sonstigen Aufbewahrungsanlagen fiir Rohól und Mi- 
neralólprodukte und der Betrieb dieser Anlagen fiir 
eigenen (ebrauch sowie mittels Einlagerung und 
Lombardierung von Rohól und Mineralólpro- 
dukten; 5. die Errichtung, der Erwerb und Betrieb 
von Fabriken zur Herstellung der fiir die Petroleum- 
industrie erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, che- 
mischen Produkte und sonstigen Hilfsmittel; 6. der 
Erwerb und die Verwertung von Patenten auf dem 
Gebiete der Mineralólindustrie; 7. der Erwerb, die 
Pachtung und Errichtung sowie der Betrieb, die Aus- 
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urządzeń, rzeczy i praw, potrzebnych do wypełnie- 
nia i popierania celów zawartych w punktach 1—06. 
Uczestnictwo w innych przedsiębiorstwach, stojących 
w stosunku do wspomnianych celów, czyto przez 
objęcie akcyi, czy też w innej formie, tworzenie 
związków, które regulują produkcyę jakoteż zbyt itp. 

„Akce. Tow. dla Przemysłu Naitowego Trze- 
binia*. Wiedeń. Do rejestru handlowego zostało 
wciągnięte przy firmie „Akc. low. dla Przemysłu 
Naftowego Trzebinia” filia w Krakowie się znajdu- 
jącego macierzystego lowarzystwa: Prokura Gott- 
frieda Kardosa wygasła. 

Akcyjne Towarzystwo Olejów Mineralnych 
filia, towarzystwa macierzystego w Budapeszcie. Przy 
tem Tow. zostało w król. węg. sądzie dla spraw 
wekslowych i handlowych wciągniętem: Zastępstwo 
Dra |]. Kantego Steczkowskiego wygaSio. 

Wiedeń. Do rejestru handlowego wpisano firmę 
Ozokeryt, spółka handlowa z ogr. por. W zakres 
działania spółki wchodzi handel woskiem ziemnym, 
ropą, wszelkimi produktami górnictwa oraz ich prze- 
tworami, dalej nabywanie, wydzierzawianie i eksplo- 
atowanie uprawnień górniczych i praw dzierżawnych, 
prowadzenie przedsiębiorstw górniczych wreszcie 
nabywanie względnie udział w przedsiębiorstwach 
o podobnym zakresie działania. Kontrakt spółki 
z 17. listopada 1913 i 26. listopada 1913. Kapitał 
zakładowy wynosi 100.000 K wpłaconych gotówką. 
Zawiadowcy: Arpad Csonka, Dawid Hartenstein, 
Maurycy August Kornfeld, wszyscy we. Wiedniu. 
Prokurzysta Gottfried Kardos we Wiedniu. Firmę pod- 
pisują obaj zawiadowcy lub zawiadowca z proku- 
rzystą. 

Wiedeń. Do rejestru handlowego wpisano 
w odniesieniu do firmy Towarzystwo dla handlu 
ropą spółka z ogr. por. (Rohag). Spółka opiera się na 
kontrakcie zmienionym uchwałą spólników z 23. 
stycznia 1913. Kapitał zakładowy wynosi obecnie 
2,000.000 koron i został w całości złożony. 

Wiedeń. Do rejestru handlowego wpisano 
w odniesieniu do firmy „Pohar-Koziowa”. Spółka 
naftowa z ogr. por. (Centrala we Wiedniu, filia 
w Skolem). Kapitał zakładowy wynosi 250.000 kor., 
na co wpłacono 62.500 K. Obecnie uchwalono dal- 
szą wkładkę w wysokości 125.000 kor. 

Lwów. Do rejestru handlowego wpisano tirnię 
„Grabownica*, spółka wiertnicza z ogr. por. Zakres 
działania tej spółki stanowi 1) nabywanie terenów 
naftowych względnie praw poszukiwania i wydoby- 
wania minerałów żywicznych, oraz prowadzenie przed- 
siębiorstw, stojących w związku z wydobywaniem 
tychże; 2) prowadzenie wszelkich przedsiębiorstw 
i transakcyi, odnoszących się do przemysłu natto- 
wego, w szczególności kupno i sprzedaż udziałów 
brutto; 3) nabywanie wzgl. budowa tłoczni oraz 
uczestnictwo w takich przedsiębiorstwach jakoteż 
4) kupno wzgl. budowa ralineryi. Kapitał zakładowy 
30.000 K został wpłacony gotówką. Kontrakt spółki 
2 17. września 1913. Zawiadowcą spółki p. Henryk 
Macher we Lwowie, który reprezentuje i podpisuje 
firmę. 

Sambor. Do rejestru handlowego wpisano firnię 
„Zakłady naftowe Fryderyk" spółka z ogr. por. Za- 
kres działania spółki jest następujący: a) nabywanie 
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niitzung, Veriusserung oder sonstige Verwertung Von 
beweglichen und unbeweglichen Anlagen, Sachen 
und Rechien, welche zur iżrrichtung oder zur Fór- 
derung der unter 1--0. gedachten Zwecke dienlich 
erscheinen; 8. die Beteiigung an cnderenindustricl- 
len Unternenmunzen, deren Geschdfisbotrieb zu Gch 
vorgedachicam Źweckcn in Bezienung steht, dich 
Uebernallme von Aktien oder in jeder sonstigen 
Form, die Bildung von Interessengemeinschaiten und 
der Beitritt zu Verbinden, wodurch die Produktion, 
Absatz u. dgi. geregelit werden. 

Mineralól-Industrie-Aktien-Geselischaft. In das 
Handelsregister zu Wien wurde Dei der Firma 
„Mineralól-Industrie-Actien- Gesellschaft Trzebinia*, 
Zw. N. der in Krakau bestehenden Hauptniederlas- 
sung folgendes eingetragen: Prokura des Gotttried 
Kardos gelóscht. 

„Minerałól Raifinerie Act.-Ges. In das Fan- 
delsregister zu Wien wurde bei der Firma „Mineral- 
ól-Raffinerie-Actien-Gesellschaft(" Zw. N. der beim 
kón. Handels- und Wechsełgerichtshof in Budapest 
bestehenden Hauptniederlassung folgendes eingetra- 
gen: Der Reprdsentant Dr. jan Kanty Steczkowski 
gelóscht. 

Wien. In das Handelsregister wurde die Firma 
Ozokerit Handełsgesellschait m. b. H. eingetragen. 
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit 
Erdwachs, Erdól, Pacht und Exploitation von berę- 
baulichen und Pachtrechten, Betrieb von Bergbau- 
unternehmungen, Erwerb bezw. Anteil in Unterneli- 
mungen mit ahnlichem Wirkungsbereich. Der Kontrakt 
der Gesellschaft datiert vom 17 XL und 26 XL 19015. 
Das Stammkapital von 100.000 K wurde voll einge- 
zahit. Geschaftsfiihrer sind Herren: Arpad Csonka. 
David Hartenstein, Moritz August Kornfeld, simtliche 
in Wien. Prokurist Gottfried Kardos in Wien. Die 
Firma zeichnen zwei Geschaftsfiihrer oder ein Ge- 
schaftsfiihrer mit einem Prokuristen. 

Wien. In das Handelsregister wurde bei der 
Firma Rohólhandels-(iesellschaft m. b. H. (Rohag) 
eingetragen. Die Gesellschaft stiitzt sich auf den mit 
Beschluss vom 23. Januar 1913 gednderten Kontrakt. 
Das Stammkapital betragt jetzt 2 Millionen Kronen 
und wurde voll eingezanit. 

Wien. In das Handelsregister wurde Deziiglich 
der Firma „Pohar-Koziowa* G. m. b. H. (Zentrale 
in Wien, Filiale in Skole) eingetragen. Stammkapital 
250.000 Kronen, darauf eingezahit 62.500 K. Nun- 
mehr wurde ein weiterer Beitrag per K. 125.000 ein- 
gefordert. 

_. Lemberg. In das Handelsregister wurde die 
Firma „Grabownica* Bohrgesellschaft m. b. H. cin- 
getragen. Gegenstand der Unternehmung ist 1) Er- 
werb von Naphtafeldern bezw. Schurf- und Gewin- 
nungsrechten auf Erdharzmineralien, wie auch den 
Betrieb in Verbindung mit dieser Gewinnung stehen- 
der Unternehmungen, 2) Fiihrung aller aut die Naph- 
taindustrie beziiglichen Unternehmungen und Trans- 
aktionen, im besonderen Kauf- und Verkauf vor 
Bruttoanteilen, 3) Erwerb resp. Errichtung von Pipe- 
anlagen sowie Beteiligung an derartigen Unterneh- 
mungen, 4) Kauf bezw. Bau von Ratffinerien. Das 
Stammkapital von K. 30.000 wurde bar eineczanit. 
Der Kontrakt der Gesellschaft datiert vom 17. Sep- 
tember 1913. Geschiftsfiihrer ist Flerr Heinrich Macher 
in Lemberg, welcher die Firma vertritt und zeichnet. 

Sambor. In das Handelsrcegister wurde die Fir- 
ma „Friedrich Rohólwerke Gesellschaft m. b. FH." 
eingetragen. Gegenstand des Unternehnmens ist: a) 
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terenów, wzgl. praw poszukiwania minerałów Ży- 
wicznych i prowadzenie przedsiębiorstw, stojących 
w związku z poszukiwaniem i wydobywaniem tychże, 
b) prowadzenie handlu ropą i jej produktami, c) 
kupno, sprzedaż, budowa i prowadzenie na własny 
lub cudzy rachunek rurociągów, magazynów i rezer- 
woarów ropnych jakoteż d) rafineryi, w końcu pro- 
wadzenie zarządów kopalń lub udziałów netto. Spół- 
ka może uczestniczyć w przedsiębiorstwach o po- 
dobnym zakresie działania. Kapitał zakładowy wy- 
nosi 500.000 K na co wpłacono 320.000 K. Kontrakt 
spółki z 16/X 1913. Zawiadowcy: Franciszek Franki 
kupiec we Wiedniu, Józef Glaser, urzędnik we Wie- 
dniu i Jakób Vacek, inżynier w Drohobyczu. Firmę 
zastępują i podpisują: dwaj zawiadowcy względnie 
jeden zawiadowca z prokurzystą. 

Berlin. Do rejestru handlowego została wpi- 
sana firma: „Towarzystwo Handlowe Udziałow Ko- 
palnianych z ogr. odp.* Przedmiotem przedsiębior- 
stwa jest handel galicyjskimi udziałami naftowymi. 
Kapitał zakładowy wynosi 21.000 M. Dysponenci: 
Kupiec Albert Heise w Berlinie, kupiec Albert Metcke 
w Berlinie, kupiec Max Stiebitz w Berlinie-Friedenau. 
lowarzystwo jest stowarzyszeniem z ogr. p. Umowa 
lowarzystwa została zawartą na dniu 29-30. wrze- 
śnia 1913. Jako nie zarejestrowane zostało ogłoszo- 
nem. Jako wkładkę na kapitał zakładowy wnosi do 
towarzystwa każdy że stowarzyszonych, Heise, Met- 
cke, Stiebitz pięć udziałów kopalni naftowej „Mam- 
cia" w Tustanowicach. Każdy udział jest wniesiony 
w wysokości 1400 M., wszystkie pięć udziałów więc 
1000 Mk, tak że wkładki na kapitał zakładowy 
w pełni wpłacone zostały. 

WIADOMOSCI OSOBISTE. 

Stowarzyszenie austr.-węgierskich techników 
naitowych. Dnia 8. grudnia zebrało się w lokal- 
nościach Austr. Związku inżynierów i architektów we 
Wiedniu liczne zgromadzenie techników naftowych, 
na którem uchwalono założenie Stowarzyszenia austr.- 
węgierskich techników naitowych, mającego na celu 
rozpatrywanie kwestyi tego stanu i zawodu, podno- 
SZENIE 1 rozpowszechnianie znajomości nowych metod 
pracy 1 pielęgnowanie naukowych badań w zakresie 
przemysłu naitowego, jak również powołanie do ży- 
cia biura pośrednictwa dla członków stowazzyszenia. 
W zgromadzeniu wzięli między innymi udział pp. 
Dr. Maks Bohm (Mor. Ostrawa), prof. R. Załoziecki 
(Lwów), Inż. Klipper (Jasło), dyr. Metzis (Drohobycz) 
gen. dyr. Dr. Stransky (Wiedeń), inż. Schorr (Dzie- 
dzice), inż. Urban (Floridsdorf), dyr. Mannaberg 
(Pardubice), inż. Fritz Rum pler (Mezótelegd), Dr. Stross 
(Kralup), Dr. Leopold Singer (Wiedeń), inż. Robert 
Schwarz, (Wiedeń), dyr. Wunsch (Floridsdorf), inż. 
Duclos (Limanowa), oraz pp. Franciszek Brazda 
(fa. Peyrl, Wiedeń), inż. Cienciała (Krosno) i Ty- 
Szowiecki (Krosno). Po przedyskutowaniu statutów 
uchwalono ołożyć stowarzyszenie z siedzibą we 
Wiedniu i ozi! czono wkładkę uczestnictwa na rocznie 12 koron. 

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą 
zostać osoby, które pracują naukowo lub technicznie 
w zakresie przemysłu naftowego. Również i urzędnicy 
komercyalni z przemysłu nattowego mogą przystępy- 

Erwerb von Naphtaterrains und Naphtafeldern resp. 
Gewinnungsrechten von Erdharzmineralien und Be- 
trieb von mit dieser Gewinnung im Zusammenhang 
stehenden Unternehmungen, b) Handel mit Rohól 
und dessen Produkten, c) Kauf, Verkauf, Errichtung 
und Betrieb von Pipelines, Reservoiren, Rohóllagern 
fiir eigene und fremde Rechnung, sowie d) von Raf- 
finerien, schliesslich Verwaltung von Gruben und 
Nettoanteilen. Auch kann die Gesellschaft an ver- 
wandten Unternehmungen teilnehmen. Auf das 500.000 
K betragende Stammkapital wurden 320.000 K bar 
eingezahit. Der gesellschaftliche Kontrakt datiert vom 
16. X. 1913. Geschiftsfiihrer sind die Herren: Kauf- 
mann Franz Frankl in Wien, Beamte Josef Glaser 
in Wien, Ing. Jakob Vacek in Drohobycz. Die Firma 
vertreten und zeichnen entweder zwei Geschifts- 
fiihrer oderein Geschiftsfiihrer mit einem Prokuristen. 

Berlin. In das Handelsregister wurde die Firma 
„Gruben-Anteil-Handels-Gesellschaft m. b. H.< ein- 
getragen. Gegenstand des Unternehmens: Handel 
mit galizischen Rohoelanteilen. Das Stammkapital 
betragt 21.000 M. Geschiftsfiihrer: Kaufmann Albert 
Heisl in Berlin, Kaufmann Albert Metcke in Berlin, 
Kaufmann Max Stiebitz in Berlin-Friedenau. Die Ge- 
sellschaft ist eine Gesellschaft mit beschrinkter Hat- 
tung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 29. bis 30. 
September 1913 abgeschlossen. Als nicht eingetragen 
wird veróffentlicht: AJs Einlage auf das Stammka- 
pital bringt in die Gesellschaft ein jeder der drei 
Gesellschafter, Heise, Metcke, Stiebitz fiinf Anteile 
der Naphtagrube „Mamcia* zu Tustanowice. Jeder 
Anteil wird zu einem Werte von 1400 M., die je 
flinf Anteile, also mit je 7000 M. eingebracht, so 
dass die Stammeinlagen der Gesellschafter voll ein- 
gezahit wird. 

A MAZAN KI 

PERSONALNACHRICHTEN. 

Verein der Ósterr.-ungarischen Petroltechniker. 
Am 8. Dezember fand in Wien im Hause des ósterr. 
Ingenieur und Architektenvereines eine zahlreich be- 
suchte Versammlung von Petroltechnikern statt, in 
welcher beschlossen wurde, einen Verband der 
ósterr.-ungarischen Petroltechniker zu griinden, der 
die Erórterung von Fach- und Standesfragen, die 
Hebung und Verbreitung der Kenntnis neuer Arbeits- 
methoden und die Pflege wissenschaftlicher Arbeiten 
auf dem Gebiete der Petroleumindustrie, ebenso die 
Schaffung einer Stellenvermittlung fiir Vereinsmitglie- 
der bezweckt. 

An der Versammlung nahmen:- unter andern teil: 
Dr. Max Bóhm (Mihr.-Ostrau), Prof. R. Załoziecki 
(Lemberg) Ing. Klipper (Jasło) Dir. Metzis (Droho- 
bycz) Gen. Dir. Dr. Stransky (Wien) Ing. Schorr 

_(Dziedzitz), Ing. Urban (Floridsdorf), Dir. Mannaberg 
(Pardubitz), Ing. Fritz Rumpler (Mezótelegd), Dr. Stross 
(Kralup), Dr. Leop. Singer (Wien), Ing. Rob. Schwarz 
(Wien) Dir. Wunsch (Floridsdorf), Ing. Duclos (Li- 
manowa), ferner die Herren Franz Brazda (Fa. Peyrl, 
Wien), Ing. Cienciała (Krosno) u. Tyszowiecki (Krosno). 
Nach Durchberatung der Statuten wurde beschlossen, 
die Verbandsgriindung mit dem Sitze in Wien durch- 
zutiihren und wurde der Mitgliedsbeitrag mit K 12 
jahrlich festgesetzt. 

Ordentliche Mitglieder des Vereines kónnen 
Personen werden, welche sich auf dem Gebiete der 
Petroleumindustrie wissenschaftlich oder technisch 
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wać w charakterze członków nadzwyczajnych, zaś 
inni interesenci tego przemysłu jako członkowie 
wspierający. Nowo założone stowarzyszenie liczy już 
około 150 członków, dalsze zgłoszenia przyjmują 
pp. inż. Fritz Rumpler, kierownik ruchu rafineryi 
nafty w Mezótelegd, inż. Robert Schwarz, Wiedeń I. 
Eschenbachgasse 9. i prof. Roman Załoziecki, Lwów, 
politechnika. 

P. kol. Kazimierz Reneifort objął techniczne 
kierownictwo w Dźwiniaczu firmy Lautmann 6 Sp. 

P. kol. inż. Witołd Próchniewicz objął kie- 
rownictwo techniczne szybów Nr. I. Towarzystwa 
naftowego: „Ropex'. 

P. kol. Janowi Zdzieńskiemu poruczono tech- 
niczne kierownictwo kopalni „Maurycy I* w Pniowie, 
jakoteż „Stefan I* 1 „Olga II* w Bitkowie, wiercone 
w akordzie przez p. Wita Sulimirskiego. 

P. Eberhardt został zamianowany technicznym 
kierownikiem kopalni „T. P. G.* w Bitkowie. 

P. inżynier Meszaros objął kierownictwo ko- 
palni w Kryczkach. Tow. „Opiag”. 

P. inżynier Wichański objął techniczne kie- 
rownictwo kopalni: „Nuśka I* w Pniowie Tow. 
naft. „Bitumen'. 

Przez władzę górniczą rządowo upoważnieni 
inżynierowie górniczy przenieśli swą siedzibę, a to: 
Stefan Kosiba z Jaworzna do Borów p. Jaworzno. 

Dr. Stanisław Olszewski ze Złoczowa do 
Lwowa, ul. Koralnicka |. 8. 

Feliks Drobniak z Krakowa do Dziurowa 
p. Rożnów. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE. 

Konierencya rafinerów naftowych. Dnia 
15. grudnia odbyła się konferencya rafinerów na- 
ftowych. 

W sprawie rokowań kartelowych okazało Się, 
że informacye, które zbiera mąż zaułania ratinerów, 
nie pozwalają się jeszcze dostatecznie zoryentować. 
Obradowano zatem głównie nad ułożeniem wspólnej 
taktyki rafineryj w Sprawie sprzedaży terminowych. 
Parę wielkich rafineryi nie chce zgodzić się na 
zaprzestanie sprzedaży terminowych ponad jeden 
miesiąc. Ponieważ wczorajsze zebranie nie było 
kompletne, postanowiono wstrzymać Się z decyzyą 
aż do przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu, 
tuż przed Świętami, odbędzie się znowu posiedzenie 
w tej sprawie. 

Rumuński przemysł naitowy w październiku 
1913. W październiku bieżącego roku wynosił wy- 
wóz nafty z Rumunii: 110,233.985 kg. w porów" 
naniu z wrześniem bieżącego roku, w którym to 
miesiącu wywóz tylko 65,937.332 kg. wynosił, 
podczas gdy w październiku roku ubiegłego wy- 
wiozła Rumunia tylko 61,871.565 kg. W paździer- 
niku więc b. r. wywieziono o 48,362.420 kg. więcej 
niż w tym samym czasie roku ubiegłego. W pier- 
wszych 10 miesiącach b. r. wywieziono ogólnie 
z Rumunii: 841,068.000 kg. podczas gdy w roku 
ubiegłym w tym samym czasie wywieziono tylko 
694,548.000 kg. To oznaczazwiększenieo 146,540.000kg. 
Zestawienie wywozu przedstawia się następująco: 

betitigen. Ebenso kónnen die kommerziellen Beamten 
der Petroleumindustrie als ausserordentliche Mitglie- 
der und andere Interessenten der Petroleumindustrie 
als beitragende Mitglieder eintreten. Der neugegriin- 
dete Verein zahit bereits gegen 150 Mitglieder und 
sind weitere Beitrittserklirungen zu richten an Herren: 
Ing. Fritz Rumpler, Betriebsleiter der Petroleumraffi- 
nerie Mezótelegd, lng. Robert Schwarz, Wien l. 
Eschenbachgasse 9, und Prof. Roman Załoziecki, 
Lemberg, technische Hochschule. 

H. Koll. Kasimir Reneiort iibernahm die tech- 
nische Leitung in Dźwiniacz Firma: „Lautmann $ Co." 

H. Koll. Ingenieur Witold Próchniewicz iiber- 
nahm die techn. Leitung der Grube Nr.I. der Petrol- 
Gesellschaft „Ropex'”. 

H. Koll. Johann Zdzieński wurde mit der techn. 
Leitung der Grube „Maurycy I* in Pniów, wie auch 
„Stephan I* und „Olga II" in Bitków betraut. Alle 
drei vom Herrn Vitus Sulimirski in Akkord gebohrt. 

H. Eberhardt wurde zum techn. Leiter der 
Grube: „T. P. G.* in Bitków ernannt. 

H. Ingenieur Meszaros iibernanm die techni- 
sche Leitung der Grube in Kryczki, Eigentum der 
Ges. „Opiag*. 

H. Ingenieur Wichański iibernahm die techni- 
sche Leitung der Grube: „Nuśka I* in Pniów Eig. 
der N. Ges. „Opiag”. 

Die behórdlich autorisierten Bergbauingenieure 
Herren Stełan Kosiba, Dr. Stanislaus Olszewski 
und Feliks Drobniak haben ihren Wohnsitz und 
zwar: ersterer von Jaworzno nach Bory P. |Ja- 
worzno, der zweite von Złoczów nach Lemberg, Ko- 
ralnickagasse Nr. 8 und letzterer von Krakau nach 
Dżurow P. Rożnow, verlegt. 

HANDELSNACHRICHTEN. 

Eine Konierenz der Naphtaraffineure. Am 
15. Dezember fand eine Konferenz der Naphta- 
raffineure statt. 

In Angelegenheit der Kartellverhandlungen stellte 
eS sich heraus, dass die vom Vertrauensmann der 
Raffineure eingezogenen Erkundigungen es noch nicht 
gestatten, sich liber den Stand dieser Frage genii- 
gend zu orientieren. Man befasste sich also in der 
gestrigen Beratung hauptsichlich mit der Festlegung 
eines gemeinsamen Vorgehens der Raffinerien be- 
ziiglich der Terminverkaufe. Mehrere grosse Raffine- 
rien sind gegen die Einschrinkung der Terminver- 
kduie auf einen Monat. Da jedoch die gestrige Ver- 
sammlung keine vollstindige war, beschloss man 
die Entscheidung dariiber auf die kommende Woche 
zu verlegen. Ndchste Woche, d. i. hart vor Weih- 
nachten, wird iiber diese Angelegenheit neuerlich 
verhandelt werden. 

Der rumanische Petroleumexport im Oktober 
19158. Im Oktober des laufenden Jahres betrug der 
Petroleumexport Rumdniens 110,233.985 Kg. gegen 
65,937.332 Kg. im September 1913 und 61,871.565 Kg. 
im Oktober des Vorjahres. Es wurden also 
in diesem Monat 48,362.420 Kg. mehr zur Ausfuhr 
gebracht, als in der gleichen Zeit des Vorjahres. 
In den ersten zehn Monaten des lautenden Jahres 
wurden insgesamt 841,068.000 Kg. aus Rumanien 
exportieit gegen 694,548.000 Kg. in der gleichen 
Zeit des Vorjahres. [Das bedeutet eine Zunahme von 
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1913 1912 146,540.000 Kg. Eine Zusammenstellung des Ex- 
kg. kę. portes in den einzelnen Monaten ergibt folgendes Bild : 

Styczeń . 88083450 07210435 1613 1912 
Luty 93750628 54643159 Ke. Kę. 
Marzec . 03062598 65914617 Januar . . . . . . . 88083450 07216435 
Kwiecień 56595129 30232868 Februar . . . . . . 93750628 54643 169 
Maj 111647222 50179884 Marz . . . . . . . 83062598 065914617 
Czerwiec . 84036816 11185151 April. . . . . . . . 86595129 30232868 
Lipiec 11525473 92063174 Mai . . . . . . . . 111647222 50179884 
Sierpień 45317540 91600102 Juni . . . . . . . . 84036816 11785751 
Wrzesień . 05037332 97040319 Juli . . . . . . . . 71525473 920653174 
Październik . 110233985 61871565 August . 45317540 91600102 

: "= PA September . . . . 65537332 97040319 Podług tego wskazują dwa pierwsze ćwierćro- Oktober . . . . . . 110233985 61871565 cza znaczne wzmożenie się wywozu podczas gdy 
ćwierćrocze trzecie jego osłabienie, Spowodowane 
zarządzeniami wojskowemi. W październiku osiąga 
wywóz znowu cyfrę majową. W wzmożeniu wywozu 
w porównaniu z rokiem ubiegłym jest miesiąc paź- 
dziernik tylko przez maj przewyższony. 

Z krajów, do których Rumunia nafty i jej prze- 
twory wywozi stoi na pierwszym miejscu Anglia. 
Potem następują Niemcy, Francya, Austro-Węgry 
| Włochy. Poniżej podajemy zestawienie wywozu 
do pojedynczych krajów: 

Październik Wrzesień Paździer. 
1913 1913 1912 
kg. kg. kg. 

Niemcy . . . 20977476 5263907 5385502 
Anglia . . . . 27690004 11263907 15661588 
Austr.-Węgr. . 10654270 6510702 0435654 
Belgia . 1684059 5471759 — 
Bułgarya . 4298976 954424 322677 
Egipt . . . . 5101946 10700231 9565774 
Francya . . . 11420371 12536526 8758453 
Grecya .. . 62116 95193 — 
Włochy . . . 9230800 12740 1388166 
Dania . . . . 5200640 2112482 — 
Tunis . . , , 5217084 2205668 3873401 
łurcya . . . 3358349 2410177 4792162 
Serbia . . . , 130508 916644 48793 
Szwajcarya. . 84420 399965 — 
Szwecya . . . — - 5264088 — 
Rosya . . . . 69030 16000 2500 
Holandya . . 5054936 — 2036295 

Dziwne objawy życia w głębi kopalń soli. 
Podług niedawno ogłoszonych badań p. Bolesława 
Namysłowskiego, panuje w niezbadanych dotychczas 
podziemnych solankach, starodawnych kopalń wie- 
lickich, ruchliwe życie drobnoustrojów. W małym 
w zupełnym mroku pogrążonym solnyn stawku 
w wodzie przesyconej solą, znajdowała się, jak do- 
noszą: „Wiadomości przyrodnicze warstewka dro- 
bnoustrojów, która go pokrywała zupełnie, w innym 
stawku zaś warstewka pokrywająca go częściowo. 
Drobnoustroje te są to nieznane dotychczas ameby, 
ziarnowce biczykowate i rodzaj grzybków należące 
do świata odrębnego organicznego, odznaczającego 
Się ogromną odpornością, bo wytrzymujące 213 x4- mosfer ciśnienia osmotycznego. 

Utworzenie giełdy naitowej w Rumunii. Podług 
otrzymanej z Bukaresztu wiadomości, postanowił 
związek producentów naftowych w Rumunii, na 
swem ostatniem posiedzeniu, odbytem pod przewod- 
nictwem prezydenta Seceleanu, założenie giełdy naf- 
towej w Plojesti, i utworzenie w Bukareszcie mię- 
dzynarodowego instytutu naftowego. 

Die ersten beiden Quartale zecigen danach cin 
bedeutendes Anwachsen des Exports, das 3. Quartal 
einen Riickgang, der bekanntlich auf die militarischen 
Massnalimen zuriickzufiihren ist. lm Monat Oktober 
erreicht der Export beinahe wieder die hohe Mai- 
ziłier. Auch in der Zunahme des Exports gegen die 
gleiche Zeit des Vorjahres wird der Monat Oktober 
nur vom Monat Mai iibertroffen. 

Von den Landern, nach denen Rumiinien im 
Oktober Erdól und Erdólprodukte ausfiihrte, steht 
die Menge nach England an erster Stelle. Dann 
folgen Deutschland, Frankreich, Oesterreich-Ungarn 
und Italien. Nachstehend geben wir eine Zusammen- 
stellung der Ausfuhr nach den einzelnen Liindern. 
Es gelangten nach: 
Deutschland . 20977476 5263907 5385502 
England . . . . . 27690004 11065196 15661588 
Qesterreich-Ungarn . 10954270 6510702 9435654 
Belgien 1684059 5471759 — 
Bulgarien 4298976 954424 322677 
Aegypten . 51.1946 10700231 9565774 
Frankreich . . . . . 11420371 12538526 _ 8758453 
Griechenland. . . . 62116 95193 SE 
Italien . . . . . . . 9230800 12370 1388166 
Dadnemark . . . . , 5200640 2112482 — 
Tunis . . . . . . . 5217084 2205668 3873401 
Tiirkei . . . . . . . 3358349 2410177 4792762 
Serbien . . . ... 130508 916644 48793 
Schweiz . . . . . 84420 399965 —— 
Schweden . . . . . — 5204088 — 
Russland . . . . . 69030 16000 2500 
Niederlande . . . . 5054036 — 2036295 

Die Lebenswunder in den Tiefen der Salz- 
bergwerke. Ein merkwiirdig reges Organismenleben 
herrscht nach jiingst veróffentlichten Untersuchungen 
von Boleslaw Namyslowski, in den bisher noch nicht 
ertforschten unterirdischen Saizwdssern des altbe- 
ribmten Salzbergwerks von Wieliczka. Bei einem 
kleinen, in vólliger Dunkelheit verborgenen Salzteich 
iand sich das mit Kochsalz vóllig gesattete Wasser, 
wie „die Naturwissenschaften' mitteilen, odnzlich, 
bei einem anderen stellenweise mit einem Bakterien- 
belag bedeckt, der auch zahlreiche, bisher nicht be- 
kannt gewesene Flagellatenarten, ferner Amóben und 
auch eine Pilzart enthielt. „Diese Organismen bilden 
eine eigenartige (rganismenwelt, die sich durch 
grosse Widerstandsfihigkeit gegen hohen osmoti- 
schen Druck—gegen 213 Atmosphiren—auszeichnet". 

Griindung einer Petroleumbórse in Rumanien. 
Nach einer Bukarester Meldung, beschloss die Ver- 
einigung der Petroleumproduzenten Rumiiniens jn 
ihrer letzten, unter dem Vorsitze ihres Prisidenten 
Seceleanu abgehaltenen Sitzung die Griindung ciner 
Petroleumbórse in Plojesti und Errichtung eines jnter- 
nationalen Petroleumsinstituts in Bukarest, 
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Korespondencya z Bitkowa. 
Produkcya w miesiącu listopadzie 1913. 
Tow. „Opiag*. 

Szyb Nr. III. 45246 kg. 
> JA EM 92280. ,, 
BBR BENA 10815; ;, 
O VIN 105432: ,; 
ROG DX-515329..,, PGA: (94037:,, 
RR 241'2/5672., , UA 5*000925,, 
SR OCNAN. HS700E,, 
b ,? XVI. 53159 'E) 

„AS AMAL- 329683>,, 
a ŁA KAWKI Sg 
305, A00Ż00 ROZNDOZ 3 
RO W WAZTZĄCAOZE > „RZA 48528), 
XA MORZE 
2. XXIII 107240 
ę XXW 4-1.1000:-,, 
2 2-GUMUE 539000, 
NOE UIPZCZEZ 77 8.0. GZEWSZORĆ 
z Płytki 54246 =;, 

2474103 kg. 
Szyb „Kiernica' 20000 ,, 

so Połanka" 100000 ,, 
2594103 kg. 

N. Gold szyb Nr. I. 165000 ,, 
2759103 kg. t.j. 276 cyst. 

W miesiącu październiku było przeszło 300 cyst. 
produkcyi t. z. O 24 cyst. więcej niżeli w listopadzie b. r. 

Stan szybów będących w wierceniu z dnia 
9. grudnia b. r. 

Tow. „Opiag”. . >: Nr. |, — wierci się w głębokości 818.40 m. 
w szarym i brunatnym łupku z piaskowcem — rury 4". 

Nr. XXVI. — ogólna głębokość wynosi 295.80 — 
rury 12: — ukończono zamykanie wody. 

Nr. XXVIL — szyb produkuje ropę około 
5000 kg. dziennie — rury 7". 8 

Nr. XXIX. wierci się w głębokości 747.40 m. 
w twardym piaskowcu — rury 7* od czasu do czasu 
wybuchy gazy dość silne. 

Nr. XXX. — ogólna głębokość 130.50 m. — rury 
14' — obecnie wyrabia się zasyp. 

Nr. XXXI. — wierci się w głębokości 689.20 m. 
w łupku ciemnoszarym z piaskowcem — rury 7". 

Nr. XXXII. — wierci się w głębokości 226.50 m. 
w siwym iłołupku z piaskowcem — rury 12". 

Nr. XXXV. wierci się w głębokości 133.70 m. 
w szarym piaskowcu — rury 14". 

Nr. XXXVII. — ogólna głębokość 109.70 m. 
rury 16 — prostuje się otwór. 

Dił I. — wierci się w głębokości 144.20 m. 
w szarym łupku — rury 12". 

Tow. naft. „Starunia-Bitków'. 
Szyb „Elza [* — wierci się w głębokości 911.20 

w szarym łupku — rury 7 — w głęb. 908 m. — 
próbowano łyżkować ropę — było około 500 kg. 
dziennie. 

Tow. „„Austrya'. 
Szyb Nr. I. — ogólna głębokość wynosi 565.70 

rury 7" — parę dni temu były silne wybuchy -- 
obecnie ustaliła się produkcya na około 6000 kg. 
dziennie, 

Tow. „Galia''. 
Szyb Nr. I. — rury zupełnie zmontowane w naj- 

bliższych dniach rozpocznie się wiercenie. 
Tow. „„Montan'**. 
Szyb „Wiktorya* — po wyciągnięciu rur 9" 

szyb czasowo zastanowiony. 
Szyb „Stefan I'* — ogólna głębokość 81.80 m. 

rury 12" — prostuje się otwór. 
Franc. gal. Tow. naitowe. 
Szyb „Henryk Nr. I* wierci się w głębokości 

około 116 m. — w bardzo twardym piaskowcu — 
rury blaszane 18" sięgają do głębokości 89.37 m. 

Tow. naitowe ,„Ropex'*'. 
Szyb Nr. I. — ryg w montowaniu — w naj- 

bliższych dniach rozpocznie się wiercenie. 
Norbert Gold. 
Szyb Nr. Il. — ogólna głębokość około 435 m. 

obecnie zamyka się wodę. 
Wsch. gal. Ska naitowa z ogr. por. 
Szyb „Oliga I' — ogólna głębokość wynosi 

258 m. — rury 12" — w głębokości 220 m. okazały 
się ślady ropy i gazy — których z powodu pełnego 
otworu wody (szyb jest wiercony systemem Raky 
z zastosowaniem płuczki) nie można było skonsta- 
tować — celem iepszego zbadania wyłyżkowano wo- 
dę zupełnie — lecz ślady się nie ukazały — zaś 
otwór został zasypany do głębokości około 190 m. 
— obecnie wyrabia się zasyp gęstą płuczką. 

Szyb „Oliga II'* — wierci się w głębokości 
151.80 m. w piaskowcu twardym rury 14" sięgające 
do głęb. 86.13 m. 

Tow. Polskich Górników „,T. P. G.* 
Szyb Nr. I. — w monfowaniu ryg — z po- 

czątkiem stycznia 1914 roku rozpocznie się wiercenie. 
W najbliższych miesiącach przystąpi Tow. 

„Opiag* do wiercenia jednego szybu na terenach 
rządowych — w kierunku do Maniawy — niedaleko 
szybu „Polanka* Tow. naft. „Bitków*. 

Maniawa. 

Tow. „Opiag'. 
Szyb Nr. [. — wierci się w głębokości 48.75 m 

w szarym iłołupku ze żwirem rury 18". 
W sąsiedztwie Maniawy w miejscowości „„Kryczki* 

montuje Tow. „Opiag* nowy szyb, który w naj- 
bliższym czasie ma być puszczony w ruch. 

Pniów. 
Tow. „„Montan*. 
Szyb „Maurycy I.* — wierci się w głębokości 

14l m. — w łupku zielonym rury 14" sięgają do 
głębokości 95.45 m. — szyb zaczęty dnia 25. X. b. r. 
wierci sie nadspodziewanie dobrze. 

Tow. naft. „Bitumen*. 
Szyb „Nuśka I.* zaczęto wiercenie dnia 6 b. m. 

i wierci się dalej w głębokości 15 m. w łupkach 
szarych. 

Pasieczna. 

Wsch. gal. Ska naftowa z ogr. por. 
Szyb „Oliga III'* — ogólna głębokość 303 m. 

rury 12" — w tejże głębokości próbowano zamknąć 
wodę — lecz się nie udało — obecnie pogłębia 
się otwór — ibędzie się wodę zamykać ponownie. 

Bitków 10. XII. 1913. 



EKSPEDYCYA ROPY DO RAFINERYI ROHOEL-EXPEDITION AN RAFFINERIEN 
z c. k. odbenzyniarni w Drohobyczu. der K. k. Entbenzinierungs-Anstalt in Drohobycz. 

d - ; 1913 maa Jedlicze Kolin Kralup Triest Ustrzyki oęorzany Suma 

Ło |od. I So ka. | s | ko. | st de | so łe Kto) łe |st Mm | to dg. 
| Styczeń | 

Jadnner | 
Luty | 
Feber 6 M a a BE OB OE 6 e 6: . , , . . . | ! . 
Marzec | ! 
Marz l | 
Kwiecien | 
April SSE , 23 | 346190] . ! ! , SĘ ! , 23 | 346190 
Maj | | 
eh "PEER ! 239 ,3148560| 55 | 814650| |. , 60 | 694270| 90 |1309420| 44 | 658270| 488 | 6625170 

zerwiec | i 
Jun: SDOKEPODPPEPEPP 17 |1071240| 84 |1227260| 8 | 108800] 124 11411720] 81 1163860] 57 | 864650 431 | 5847530 
Lipiec | 
JU SOKP . 153 [1901380] 51 | 761250| 66 | 939510] 70! 801350| 65 | 907690] 60. 893150| 465 | 6264330 

ierpienń 
WSL! OE zee . 36 | 453300] 75 |1115110| 54 | 743650| 92 |1057580| 85 |1189070| 43 | 646900| 385 5205610 

rzesień | 
September . . . . . . . . . . ., . .| 169 2111990] —. 96 |1433620| 31 | 452820| 37 | 419790] 110 |1568440| 33 | 501480| 476 | 6488140 Październik 
Oktober oo 144. . . . .| 212 /2644870| . . 62 |1189060| 67 , 971520] 48 | 528320] 97 |1358210| 28 | 406040| 534 | 7098020 Listopad 
November . . . . . . . . . . . . .| 34| 425050] . 41 | 615040] 54 | 810160] 61 | 671520| 79 |1106210| 39| 585210] 308 | 4213190 

| | 
Ogółem — Totale . . . . .| 415 [5181910] 528 .6980670| 484 '7155990| 280 [4020400 482 |5584550| 607 8602900] 304 4555700 3110 42088180 

Od 1-go do włącznie 18-go b. m. wyekspedyowano: Kolin 55 St — 76.4510 kg. 
Von 1. bis inc. 18. ds. wurden expediert: Kralup 60 „ — 89.9320 ,, 

Triest 55 „ — 62.7110 ,, 
Ustrzyki 10 ,, —- 98.0540 ,, Zagórzany- 
Libusza 20 , — 38.7560 ,, 

Sa. 268 St. — 365.9040 kg. 
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KRONIKA RUCHIU. 

Z notatek naszego biura statystycznego. 

15/12. 
„Elżbieta* w Tustanowicah. Z powodu braku 

pary nie można intenzywnie tłokować i temu należy 
przypisać spadek produkcyi na około 12 cyst. Dzi- 
siaj izoluje się parociągi i będzie się montować drugi 
kocioł. 

W szybie „Litwa [Il.* w Tustanowicach, w któ- 
rym instrumentowano za urwanemi 5' rurami, rozpo- 
częto dzisiaj tłokować. Osiągniętą w ten sposób 
produkcyę, która pochodzi z płytszego horyzontu, 
ocenia się na razie na około *"/, cyst. dziennie. 

W szybie „Trunkwalter* w Tustanowicach 
podjęto napowrót ruch i przystąpiono do wyciągania 
6' rur. 

„Meta I* w Tustanowicach (1415 m. rury SĄ 
ruchome) tłokowano w nocy z wynikiem EzCYSt 
Dzisiaj wyrabia się zasyp. 

„Debra I* w Borysławiu (1104m.5*) pogłębia się. 
„Wisła* w Tustanowicach z powodu naprawy 

korony wieży, chwilowo stoi bez ruchu, 
„Borak* w Tustanowicach tłokowano tylko 

12 godzin i z tego powodu wykazano tylko ja CYSE 

16/12. 
„Faust w Tustanowicach. Szyb ten nabyła 

firma O. Halpern 6 Ska, która wznowiła w nim 
ruch. Obecnie wyciągnięto stare 6" rury i rozpoczęto 
zapuszczanie nowych. Szyb ten ma 1325 m. głębok. 

„Henryk Il.** w Tustanowicach. W tym 1820 m. 
głębokim szybie, rozpoczyna się zapuszczać 3" rury 
w celu tłokowania. 

„Henryk II'* w Tustanowicach. Tutaj zapusz- 
czono 4" rury (nowe) i obecnie tłokuje się i wyrabia 
się zasyp. Produkcya wynosi *'/, cyst. 

„Nafta VI, IX, X, w Tustanowicach. W szybie 
Nr. VI wyrabia się zasyp, w skutek czego ma tylko 
41/, cyst. produkcyi. W szybach Nr. [X i X nie tło- 
kuje się z powodu naprawy kotła. | | „Fadfo VI, VIII, XI - w Tustanowicach mają 
mniejszą produkcyę z powodu braku wody. 

„Meta I** w Tustanowicach wierci się dalej. 
„Elżbieta* w Tustanowicach nie oddała wczo- 

raj na tłocznię swej produkcyi z powodu pęknięcia 
rurociągu. Dzisiaj odtłoczyła 14 cystern. 

„Henriette* w Tustanowicach. jak nam dono- 
szą, szyb ten został sprzedany. 

17/12. 
„Oil Star* w Borysławiu. Po pogłębieniu otwo- 

ru do 1306 m. przy 6" średnicy rur, przyszedł dzi- 
siaj w szybie tym silniejszy przypływ ropy. Od 8. 
godz. rano do godz. 3. popoł. osiągnięto zapomocą 
tłokowania 3 cyst. ropy, a ponieważ przypływ jest 
regularny, oceniają produkcyę na 71-—1"/, cyst dziennie. 

„Elżbieta* w Tustanowicach oddaje dzisiaj na 
tłocznię znowu 14 cyst. ropy. Na kopalni tej mon- 
tuje się drugi haspel. | 

W szybie „Ludwig'* w Borysławiu wyrabia się 
zasyp z tego powodu nie ma dzisiaj produkcyi. 

„Livia* w Truskawcu. Tutaj pogłębia się 
otwór wobec czego dzisiaj szyb ten nie produkuje. 

_ W szybie „Popper br. II" w Tustanowicach 
nie tłokuje się z powodu wyrabiania zasypu. 

> NN) )JJQQGGGoti NN 

BETRIEBSCHRONIK. 
Aus den Notizen unseres statistischen Biiros. 

15/12. 
„Elisabeth* in Tustanowice. Zufolge Dampi- 

mangel kann man nicht intensiv kolben, und dem 
Umstande ist der Riickgang derProduktion aut zka 
12 Zist. zuzuschreiben. Man isoliert heute die Dampi- 
leitung und wird einen zweiten Kessel anschliessen. 

Im Schachte „Litwa III* in Tustanowice, in 
welchem nach den gerissenen 5" Róhren instrumen- 
tiert wurde, hat man heute zu kolben begonnen. 
Die dadurch erzielte Produktion, welche aus hóhe- 
rem Horizonte kommt, wird vorldufig aut zka '/, Zist. 
geschatzt. 

Im Schachte „Trunkwalter* in Tustanowice 
wurde der Betrieb aufgenommen und werden ge- 
genwirtig 6" Róhren gezog€en. 

„Meta I* in Tustanowice II5m. mit -0* De- 
weglichen Róhren, wurde nachts gekolbt mit einem 
Fitekt von 11/, Zist.; heute wird der Nachfall aus- 
gearbeitet. 

„Debra ł* in Borysław (1104 m. 5') wird vertieft. 
„Wisła* in Tustanowice ist wegen Reparatur 

der Krone ausser Betrieb. 
„Borak* in Tustanowice wurde nur 12 Stunden 

gekolbt, weshalb bloss 11/, Zist. ausgewiesen. 

16/12. 
„Faust” in Tustanowice wurde durch die Firma 

O. Halpern kaduflich erworben und in Betrieb gesetzt. 
Fs wurden die alten 6* Róhren herausgezogen und 
mit dem Einlassen der neuen begonnen. Der Schacht 
ist 1325 m. tief. 

„Henryk I* in Tustanowice. [n diesem 1820 m. 
tiefen Schachte beginnt man die 3" Róhren zwecks 
Kolbens einzulassen. 

„Henryk II* in Tustanowice. Hier werden neue 
4' Róhren eingelassen und gegenwartig wird gekolbt 
und Nachfall ausgearbeitet. Produktion *'/, Zist. 

„Naphtaschachte VI., IX., X. Tustanowice. 
Im Nr. VI wird Nachfall ausgearbei zshalb bloss 
41], Zist. Produktion. Nr. IX. u. X. werden wegen 
Kesselreparatur nicht gekolbt. 

„Fantoschachte VI., VIII., XI. haben zufolge 
Mangel an Wasser eine kleinere Produktion. 

„Meta I.* in Tustanowice wird weiter gebohrt. 
„Elisabeth in Tustanowice hat gestern ihre 

Produktion der Druckstation nicht iibergeben, weil 
die Rohrleitung gesprungen ist. Heute vormittags 
wurden 14 Zist. abgegeben. 

„Fenriette'* in Tustanowice. Man berichtet uns, 
dass diese Grube verkauft wurde. 

17/12. 
„Oil Star" in Borysław. Nach Vertiefung dieses 

Bohrloches bis 1305 m. bei einer Dimension von 6' 
Diameter kam heute ein stirkerer Oelzułluss. Von 
8 Uhr friih bis 3 Uhr nachm. erzielte man durch 
das Kolben 3 Zist. und da der Zufluss regelmassig 
ist, wird die Tagesproduktion aut 1 —T*/. Zisternen 
geschatzt. i 

„Elisabeth in Tustanowice iibergibt heute 
abermals der Druckstation 14 Zist. Rohoel. Es wird 
auf dieser Grube eine zweite Haspel montiert. 

Im Schachte „Ludwig* in Borysław wird Nach- 
fall ausgearbeitet, deswegen keine Produktion. 

„Livia* in Truskawiec. Hier wird das Bohr- 
loch vertieft. 
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W szybie „Erdoelwerke Galizien XIV* w Tu- 
stanowicach gruszkuje się 6" rury. 

W szybie „Eliseum* w Tustanowicach roz- 
szerza się otwór przeto nie ma produkcyi. 

„Nafta II* w Tustanowicach produkuje już 
20. tysiąc cyst. (114260 m. 5'). 

18/12. 
„Elżbieta'* w Tustanowicach, tłokowano tylko 

10 godzin z powodu zepsucia się haspla i z tego 
powodu propukcya dzisiejsza wynosi tylkoz 5 cysl 

„Łaszcz £ Ska.* (Carpathian) w Tustanowi- 
cach instrumentuje się za tłokiem. | 

„Meta I.* w Tustanowicach tłokowano przez 
noc z wynikiem 2 cyst. Obecnie wierci się dalej. 

„Mina w Tustanowicach tłokowano 24 go- 
dzin i uzyskano 1 cyst. produkcyi. 

„Petrolea* w Tustanowicach. Jak nam dono- 
szą, 50/, na tej kopalni nabyło Akc. Tow. „Union*. 

Ropa Perehińska. Analiza ropy tej marki wy- 
kazuje przecietnie: "/,0/, parafiny, 21%, benzyny, 
34, nafty, 44.307, smarów. Cena za 100 kg. jest 
około 2 K wyższą, jak ropy borysławskiej. 
. Targ ropny. Po giełdzie zawarto we Lwowie 

transakcye po K 802 na styczeń i K 8:15 na luty. 
Ekspedycya ropy. Inne pisma podają odmien- 

ną cyirę ekspedycyi za miesiąc ubiegły, wliczając 
do ekspedycyi ropy z Borysławia także ekspedycyę 
z odbenzyniarni. Jednakże ekspedycya ta była już 
raz zaliczoną, mianowicie jako ekspedycya do od- 
benzyniarni, zatem odnośne ilości zostały z zapasów 
borysławskich wykreślone i nie należy ich powtórnie 
brać w rachubę. 

19/12. 
„Ełżbieta* w Tustanowicach z powodu napra- 

wy haspla nie tłokuje się i nie ma dziś żadnej prod. 
„Fenomen* w Tustanowicach instrumentuje 

się za pozostałym w otworze tłokiem. 
. . „Popper br. II* w Tustanowicach po wyro- 

bieniu zasypu wydał zapomocą tłokowania w 24 
godzinach 2 cyst. produkcyi. | 

„Eileen* w Tustanowicach tłokowano wczoraj 
24 godz. z wynikiem 2*/, Cyst. | 

. „Felicyan I i II w Tustanowicach zostały wczo- 
raj zastanowione. = 

„Silva Plana II* w Borysławiu (Las Linden- 
baumów) dostała w 796:60 m. i 9: ruchomych ru- 
rach, ślady ropne w pokładach szarego łupku. 

„. „Erich* (Nafta VID w Borysławiu instrumen- 
tuje się za pozostałym w otworze świdrem. 
. „nFanto VI* w Tustanowicach. Tutaj wyrabia 

się ZaSyp i z tego powodu jest mniejsza produkcya. 
Nowe dowiercenie w Rypnem. Szyb Premiera 

„Władysław* Nr. IIL dowiercono w głębokości 
635:50 m. przy 7' rurach. Dzienna produkcya, wydo- 
bywania zapomocą łyżkowania wynosi 9000 kg. 

Ekspedycya kolejowa z Borysławia od 1—18 
bm. wynosi 3002 wozów — 4052 cyst. 

20/12. 
„Elżbieta w Tustanowicach. Po naprawieniu 

haspla szyb tłokuje się normalnie. | 
. . „Liliom I.* w Tustanowicach. Tutaj wyrabia 

Się obecnie zasyp, poczem przystąpi się do pogłę- 
biania otworu. | 

„Dziunia* w Tustanowicach, która ma 1503 m. 
głębokości rury 6' średnicy i wierci się w piaskowcu 
dostała dzisiaj wybuch ropny. ża 

Im Schachie „Popper Br. I1.* in Tustauowice 
wegen Ausarbeitung des Nachfalles wird nicht gekolbt. 

lm Schachte „Erdoelwerke Galizien XIV.* 
in Tustanowice werden 6" Róhren gebirnt. 

„Eliseum* in Tustanowice wird nachgebohrt, 
weshalb vorldufig keine Produktion vorhanden ist. 

„Naphta II.* in Tustanowice (1142:60 m. 5') 
liefert in diesem Monat schon den 26.000 Zist. 

18/12. 
„Elisabeth'* in Tustanowice kolbte nur einige 

Stunden, da die Haspel defekt wurde, daher betriigt 
die heutige Produktion nur 5 Zist. 

„Łaszcz % Co.* (Carpathian) in Tustanowice 
wird nach dem Kolben instrumentiert. 

„Meta I.* in Tustanowice kolbte heute nachts 
mit dem Erfolg von 2 Zist. Gegenwartig wird weiter 
vertieft. 

„Mina in Tustanowice wurde 24 Stunden 
gekolbt und hat 1 Zist. ergeben. 

„Petrolea* in Tustanowice. Wie man uns be- 
richtet, wurden 50%, an diesem Schachte von der 
„Union* A. G. kiuflich erworben. 

Perehińsko-Rohoel. Die Analyse dieser Rohól- 
marke ergibt durchschnittlich: "/40/, Paraffin, 210/, 
Benzin, 34/, Petroleum, 44:30, Oeldestilate. Der 
Preis ist pro 100 kg. zka 2 K. hoher als der des 
Rohóles Boryslawer Provenienz. | 

Rohólmarkt. Nachbórslich wurden in Lemberg 
Iransaktionen zu K. 8:02 pro Jinner u. K. 8:15 pro 
Feber gemacht. 

Rohólexpedition. Andere statistische Ausweise 
bringen eine abweichende Expeditionsziffer fiir den 
abgelaufenen Monat, indem dieselben zur Rohólex- 
pedition ab Borysław auch die Expedition von der 
Entbenzinierungsanstalt hinzurechnen. Diese Expedi- 
tion wurde bereits einmal verrechnet, demzufolge 
sind die betreffenden Quantititen vor den Borysła- 
wer Vorraten gestrichen werden und deshalb dart 
man sie nicht abermals in Anrechnung bringenu. 

19/12. 
„Elisabeth* in Tustanowice wurde infolge 

Haspelreparatur nicht gekolbt, weshalb. keine Pro- 
duktion. | 

„Fenomen in Tustanowice wird nach dem'im 
Bohrloche zuriickgebliebenen Kolben instrumentiert. 

„Popper Br. II.* in Tustanowice nach Ausar- 
beitung des Nachfalles erzielte mittels Kolbens 2 Zist. 
Produktion in 24 Stunden. 

„Eileen** in Tustanowice wurde gestern 24 
Stunden gekolbt mit Erfolg von 2*/, Zist. Rohól. . 

„Felicyan I. u. II.* in Tustanowice wurden 
gestern eingestelit. 

„Silva Plana IIl.* in Borysław (Wald Linden- 
baum) erhielt in 76:60 m. u. 9" beweglichen Róhren 
Rohólspuren im grauen Schiefer. 

„Erich* (Naphta VII) in Borysław instrumen- 
tiert nachdem im Bohrloche gebliebenen Meissel. 

„Fanto VI* in Tustanowice arbeitet Nachfall 
aus, deswegen kleinere Produktion. 

Neuerbohrungen in Rypne. Premierschacht 
„Ladislaus* Nr. VII. wurde in 635.50 m. bei 7' vef- 
rohrung fiindig. Die Tagesproduktion, welche mittels 
Lóffelns zu Tage gefórdert wird, betrigt 9000 kg. 

Bahnexpedition ab Borysław vom 1. bis 18 ds. 
betrdgt 3002 Wagen — 4052 Zist. 

20/12. 
„Elisabeth in Tustanowice. Die Haspel wurde 

repariert und es wird weiter normal gekolbt. 
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„Erich* (Nafta VIl.) w. Borysławiu. Dzisiaj 
wyciągnięto pozostały w otworze świder, w ponie- 
działek rozpocznie się zapuszczać nowe 8" rury, po- 
czem przystąpi się do tłokowania. 

„Fiume* w Tustanowicach. W tym, 889 m. 
głębokim szybie gruszkuje się ściśnięte 7" rury. 

Jasienica solna. Szyb Premiera „Elsie* ma 
1321.00 m. głębokości, zarurowany jest 5 rurami 
i wierci się w gruboziarnistym, miękkim piaskowcu. 

Kosmacz. W bieżącym tygodniu rozpoczął 
Premier wiercenie trzeciego szybu. 

„Livia* w Truskawcu ma 1605.90 m. głębo- 
kości, rury 4" średnicy i wierci się w twardym, 
ciemno-szarym łupku. 

22/12. 
„Długosz* w Tustanowicach (Carpathian) do- 

stał po wyrobieniu zasypu i pogłębieniu otworu do 
ołębokości 1183:50 m. przy 6' średnicy rur zapomocą 
tłokowania 21/, cyst. dziennej produkcyl. 

„Elisabeth** w Tustanowicach. Tutaj z powodu 
zepsutego haspla tłokuje się z przerwami i dlatego 
wynosi produkcya tylko 5 cyst. 

„Banzay II* w Tustanowicach. Z powodu sil- 
nego zasypu, który obecnie się wyrabia, spadła pro- 
dukcya tego szybu na 1'/, cyst. 

„Mukden II'* w Tustanowicach po zapuszcze- 
niu rur 5" tłokuje się znowu z wynikiem */, cyst. 
dziennie. 

„Ernuśka* w Borysławiu tłokuje Się tylko 
w nocy podczas gdy w dzień zapuszcza się jeszcze 
rury. 

Rypne. Szyb Premiera „Edward ll" dostał w głę- 
bokości 1046 m. przy 6" średnicy rur '/, CySt. ropy, 
wydobywanej zapomocą łyżkowania. Zarząd kopalni 
ma zamiar postawić lekki, jednomaszynowy laspel, 
spodziewając się zapomocą tłokowania uzyskać 
większą produkcyę. 

Targ ropny z powodu zbliżających się Świąt 
bezczynny. 

Ciąg dalszy z powodu strejku drukarzy w następnym 
numerze. 
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„Liliom 1.* in Tustanowice. Hier wird Nach- 
fall ausgearbeitet, worauf der Schacht weiter gebohrt 
wird. 

„Dziunia* in Tustanowice, welche 1503 m. tief, 
mit 6" Róhren verrohrt ist und im Sandstein gebohrt 
wird, hat heute einen Oel-Ausbruch bekommen. 

„Erich (Naphta VII) in Borysław. Der im 
Bohrloche gebliebene Meissel wurde heute herausge- 
zogen. Montag wird man neue 5" Rohre einlassen 
und alsdann kolben. 

„Fiume' in Tustanowice. In diesem 889 m. 
tieten Schachten werden die T' gedriickten Róhren 
gebirnt. 

Jasienica solna. Premierschacht „Elsie* ist 
1321-90 m. tief, mit 5" Róhren verkleidet und wird 
im grobkórnigen, weichen Sandstein gebohrt. 

Kosmacz. ln laufender Woche hat Premier 
Ges. den dritten Schacht zu bohren begonnen. 

„Livia* in Truskawiec ist 1605'90 m. tief, mit 
4: Róhren verrohrt und wird im harten, dunkelgrauen 
Schiefer gebohrt. 

22/12. 
„Długosz in Tustanowice (Carpathian) bekam 

mach Ausarbeitung des Nachfalles und Vertiefung des 
Bohrloches bis 1183:50 m. bei 6' Róhrendimension 
eine Tagesproduktion von 2, Zist. 

„Elisabeth* in Tustanowice. Wegen Haspel- 
detfektes wird mit Unterbrechungen gekolbt und des- 
halb betrigt die Produktion nur 5 Zist. 

„Banzay II.* in Tustanowice. Wegen eines 
starken Nachfalles, welcher gegenwartig ausgearbeitet 
wird, betrigt die Produktion dieses Schachtes bloss 
1'., Zisternen. 

„Mukden II.* in Tustanowice wird nach dem 
Finlassen einer neuen 5" Róhrentour wiederum mit 
Erfolg von * , Zist. gekolbt. 

„Ernuśka'* in Borysław wird nachts gekolbt, 
waihrend bei Tag neue Róhren eingelassen werden. 

Rypne. Premierschacht „Edward II" erhielt in 
der Tiefe 1046 m. bel 6" Verrohrung ', Zist. Rohól. 
welches mittels Lóffelns gewonnen wird. Man beab- 
sichtigt eine leichtere Haspel mit I Maschine zu mon- 
tieren, da man durch das Kolben eine grósserc Pro- 
duktion zu erzielen hofft. 

Rohólmarkt wegen heranriickender Feiertage 
geschaltslos. 

Fortsetzung infolge des Buchdruckerstreiks in nach- 
ster Nummer. 

STAN KOPALŃ — STAND DER GRUBEN. 
TUSTANOWICE. 

16/12. 
„Alfa Petr. Ges. 13 12. 

Fortuna 1593 4' tłokuje się — gekolbt. 
Kalifornia I. — zastanowiony —- eingestellt. 

» Il. 1229 6" rozszerza otwór —nachgebohrt. 
Pluto l. 1262 6 wierci się i tłok.—gebohrt u. gekol. 
Tadeusz 1526 4* wierci się i tłok. —gebohrt u. gekol. 

„Alliance* Petr. Ges. 13/12. 

Annen — zastanowiony — eingestellt 
Livia 1603 4' tłokuje się — gekolbt. 
Olimpia — zastanowiony — eingestellt. 

Carpathian Oil Co. Ltd. 13/12. 
Długosz-Łaszcz l. — zastanowiony — eingestellt. 

» „ IL 998 7* wier. się i tl(.—geb. u. gek. 
„ MIL 524 9" wierci się — gebohrt. » 

Długosz 1180 6' tłokuje się — gekolbt. 
Fenomen 1481 6' tłokuje się — gekolbt. 
Gal. Spółka naft. 1. 1364 5' tłokuje się -— gekolbt. 

» » „ IL 1207 5' tłokuje się gekolbt. 
„ IM. 1039 T' zap. rury—Róhr. eingelas. 

5 » „IV. 1250 5' tłokuje się — gekolbt. 
Izabella 1290 5' tłokuje się — gekolbt. 
Katarzyna l. 1315 5' tłokuje się — gekolbt. 

5 Il. — zastanowiony — eingestellt. 
Łaszcz S Co. 1452 5' tłokuje się — gekolbt. 
Niagara 1341 5' tłokuje się — gekolbt. 
Oleum 1331 5" tdokuje się — gekolbt. 
Popper Br. l. 1233 4' tłokuje się — gekolbt. 

» Il. 1278 5' tłokuje się — gekolbt. 
Wisła 1318 4" naprawa wieży —Reparat. der Krone. 
Władysław I. — zastanowiony — eingestellt. 

» Il. 1181 6' wyr. zasyp—Nachfall ausgear. 
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Wygoda — zastanowiony —- eingestellt. 

„Erdoelwerke Galizien* 13/12. 
|. 1243 5' tłokuje się — gekolbt 
II. 1425 5' instrumentuje się—instrumentiert. 

III. — zastanowiony — eingestellt. 
IV. — ) » 
V. 1592 5" tłokuje się — gekolbt. 

VI. — zastanowiony — eingestellt. 
VII. 1214 4* tłokuje się — gekolbt. 
VIII. 1308 4" ; s 
IX. 1254 4' > > 
X. 1340 5* wyr. zas. i tł — Nach. ausg. u. gek. 
XI. — zastanowiony — eingestellt. 

XII. 1333 6' tłokuje się — gekolbt. 
XIII. — zastanowiony — eingestellt. 
XIV. 1382 6" tłokuje się — gekolbt. 
XV. 1440 5" wier. i tłok.—gebohrt u. gekolbt. 
XVI. 926 7* wierci się — gebohrt. 

„Premier* Petr. Ges. 
Borak I. 1157 4' tłokuje się — gekolbt. 
Hubicze Il. 1297 4' tłokuje się — gekolbt. 
Dereżyce III. 1339 6' tłokuje się — gekolbt. 
Mavis IV. 1430 5' zastanowiony — eingestellt. 
Eileen V. 1258 6" wier.itłok. — gebohrt u. gekolbt. 
Dorrit VI. 1145 6' tłokuje się — gekolbt 
King Eduard VII. 1238 5: ttokuje — gekolbt. 
Henry VIII. 1154 6* rozszerza się otwór — nachgeb. 
Edna IX. 1017 6' rozszerza się otwór—nachgebohrt. 
Margary Grace X. 1060 6" wierci się — gebohrt. 
Lusia XI. 650 7' wyr. zasyp — Nachfall ausgearb. 
Thomas XII. 490 9" wierci się — gebohrt 
Kathe XIII. 457 9' wierci się — gebohrt 
Alix XIV. 308 9" wierci się — gebohrt 
Klara 1381 5' rozszerza się otwór — nachgebohrt. 
Popielanka *%'2 5" zapusz. rury — Róhren eingelas. 

„ariumph' Petr. Ges. 
Bohemia 1278 4 tłokuje się — gekolbt 
Clay I. 1407 5: zamyka się wodę — Wasser Absperr. 

„ IL 1411 5" rozszerza się otwór — nachgebohrt 
Dośka — zastanowiony — eingestellt 
Eliseum 1478 5' tłokuje się — gekolbt 
Gerta — zastanowiony — eingestellt 
Hilda 1157 5" rozszerza się otwór — nachgebohrt. 

17/12. 
Marceli I. 1217 6' ttokuje się — gekolbt 

„ IL 1508 5" wierci sie — gebohrt 
Maria Teresa I. 1167 6" wier. kopyt.—mit Hufm. geb. 

; „ IL 1322 $* tłokuje się — gekolbt 
; yzUDSTTOT A » 
» „ IV. 1272 6" rozsz. otwór — nachgebohrt 
7 PESO E85DD 77 WIETCJ się — gebohrt 

Maximilian — zastanowiony — eingestellt 
Mina 1591 4 tłokuje się — gekolbt 
Triumph I. 1250 5: tłokuje się — gekolbt 

„ . IL 1214 5' jnstr. za łyż. — instr. nach d. Lóffel 
„ MIL 1251 6" tłokuje się gekolbt 

Waliszko 1170 5' ż 
Fanto $ Co. A. G. 16/12. 

i — zastanowiony — eingestelit 
l. — 

III. — 
IV. — 

>>, 

» » 

” 2) 

V. 1075 6' w rekonstrukcyi — Rekonstruk. 
VI. 1453 4" tłokuje się — gekolbt 

VII. 1420 5" wierci się — gebohrt 
VIII. 1381 4' tłokuje się — gekolbt 

IX. 1431 5' zastanowiony — eingestellt 
X. 1398 4" wierci się — gebohrt 

XI. 1401 5' tłokuje się — gekolbt 
Alois 1500 4* tłokuje się — gekolbt 
Herman 1527 5' wier. i tłok. — gebohit u. gekolbt 
Herzfeld I. — montuje się — montiert 
Kniep I. 128 12" wierci się — gekolbt 
Marya 1220 5* tłokuje się — gekolbt 
Marta 1418 4' ż 3 
Paulus 1150 6' p > 
Roman 1357 5" 2 A 
Wilhelm 1367 5" zwierca się rurę—zerbohrt d. Rohre 
Zeus 1214 6' wierci się i tłokuje—gebohrt u. gekolbt 

„Galicia* Akc. Tow. 4/12. 
Alired 1148 41/' tłokuje się — gekolbt 
Antoni I. 1618 5" wierci się — gebohrt 

„, Il. 1299 5* tłokuje się — gekolbt 
Camilla 1297 5' ; 
Ernst 1486 5" ż 3 
Galicia I. 1396 4* wierci się — gebohrt. 

18/12. 
Juliusz 1242 5' tłokuje się — gekolbt 
Leon (Gustawa) 1619 5" wier.i tł. — gebohrt u. gekol. 
Rudolf 1582 5" wierci i tłok. — gebohrt u. gekolbt 
Tadeusz I. 1225 5' tłokuje się — gekolbt 

„ Il. 1408 5" instrumentuje się—instrumentiert 
William I. 1231 4" tłokuje się — gekolbt 

„M L2089' p > 
„Johanna' P. G. (Maisels Oil Trust) 18/12. 

Berthold 1120 5' tłokuje się — gekolbt 
Bernhard 61 14" wierci się — gebohrt 
Emanuel 1305 5' tłokuje się — gekolbt 
Elsa 1446 5' tłokuje się — gekolbt 
Kubuś 1436 6' wierci się — gebohrt 
Laura 1516 5' tłokuje się -- gekolbt 
Liien: 1253. 5" A * 
Opeg II. 1338 6* wierci się — gebohrt 
Philipp I. 971 5' - > 

„ IL — montuje się — montiert 
„ ML 1]27565 wielci Się = gebohrt 
„ IV. 1207 6' tłokuje się — gekolbt 

Posejdon — zastanowiony — eingestellt 
Sas I. 1547 4" instrumentuje się — instrumentiert 

„ ll. — zastanowiony — eingestellt 
Słotwinka 1602 5" tłokuje się — gekolbt 
Sycylia 1359 4' tłokuje się -- gekolbt 
Walka 1389 5' tłokuje się — gekolbt 
Złotka — zastanowiony — eingestellt. 

„Karpathen* A. G. 8/12. 

Dąbrowa I. — zastanowiony — eingestellt 
„ ML 1287 4' tłokuje się — gekolbt 
„BV JAD 26 : : 
„ W. 1326 5" instrumentuje się—instrumentiert 
„ VI. 1252 5" wierci się — gebohrt 

» 

s VE TDO : » 
„ VIIL 1356 5" tłokuje się — gekolbt 

IX. — — 
Las (Wald) III. 1204 5" wierci się — gebohrt 
» IV. 1186 5: 
» V. 1364 5' tłokuje się — gekolbt 
» VI. 1356 5" wyr. się zas. — Nachfall ausg. 
» VIL. 1200 5" tłokuje się — gekolbt 
A VII. 553 9" wierci się — gebohrt 
» [X. 389 10' 

» 2) 



R ów 

„Karpathen* A. G. 
Tłoka (Bank) XI. — zastanowiony — eingestellt 

XII na 
» . ; 5) 2) 

» XIII. Ls£Ę » y 

» XIV. daja » 2290. 

ż " XV. 1273 4' tłokuje się — gekolbt 
» XVI. 1280 4' 33 > 
>; ONA IBOBSPŻ U, ; 5 XVIII. 1436 4' ; . 
: XIX. 1393 5' ; : , XXII. 1122 6" wierci się — gebońrt 

Dąbrowa III. 1288 4 tłokuje się — gekolbt 
:- IV MĄŻ A > ” 

V. 1327 5' instrument. — instrumentiert 
VI. 1251 5* wierci się — gebohrt 

4 VII. 1330 4 > ż 
Ę VIII. 1356 5" tłokuje się — gekolbt 

Bukowice XXK 18259" , = 
; dA ASIGDS > 
, XXIV. 993 7' wierci się — gebohrt 
5 XXV. 852 6' tłokuje się — gekolbt 
A XXVI. 893 6' wierci się — gebohrt 

) 

2) 

ODA = — a XXVIIL > 385 12" wierci SiĘ" gebohrt 
= ANR 20 13. ; ; 

XANAX: 1.45 10" 
Matkowski I. 1283 6' tłokuje się — gekolbt 

(Kate) II. 1448 6' rozsz. otwór — nachgebohrt 
Wagman |. — zastanowiony — eingestellt 

» II. EO, » » 

ć IN. 123 9' wierci się — gebohrt 
„Montan* A. G. 19/12. 

Banzay I. 1514 5' tłokuje się — gekolbt 
> PIRIECSRE ; ż 

Gliński I. 1284 4 ż E II. 1402 5' wyrab. się zasyp — Nachfall ausg. 
Litwa |. 1015 5" zastanowiony — eingestellt 

„ IL 1248 4' tłokuje się — gekolbt 
M 1273 5 instrymentnje SIĘ —- instrumentiert 

Julius —- zastanowiony — c€ingestellt 
Mercedes — 2) 

Tristan 1326 4' tłokuje się — gekolbt 
Jenny 1. 1466 5' wierci się —— gebohrt 

„ IL — zastanowiony — eingestellt. 
20/12. 

„Motor Oil* 19/12. 
Morgan 1080 7' wierci się — gebohrt. 
Rockefeller 1200 5' tłokuje się — gekolbt. 

„Naphta* A. G. 19/12. 
I. 1294 4* rozsz. tłok. —nachgeb. u. gekolbt 
Il. 1142 5" tłokuje się — gekolbt 

(Abazia) III. 1318 4' instr. za rurami—instrumentiert 
(Sarmacya) IV. 1312 5* wierci się — gebohrt 

V. 1293 5' tłokuje się — gekolbt 
VEI202 5* 

(Sarmacya) VII. 11555 , > 
jan Kanty VIII. 1250 5" intrumentuje się—instrument. 

$ » IX. 1383 5" tłokuje się — gekolbt 
> ; X. 1349 6* > 5 
» » XI. 677 9" wierci się — gebobrt 

(Fiume) XIL. 889 7" gruszkuje się — gebirnt 
Stella 1310 6" instrumentacya — instrumentiert, 

„Uryczer* P. G. 20/12. 
Schreier | — — zastanowiony — eingestellt 

EIT m 

» 22 

> gm 124075: instrumentuje się—instrumentert 

NNNL<Lnnnrzninn z cz 

Feuerstein || —- —— -zasłanowiony: -— - €ingestellt 
Ę Il. 1450 5' wierci się — gebobrt 
> Il — -—- zastanowiony — eingestellt 
ż IV. 1160 6' tłokuje się - gekolbt 
ź V. _- —- montuje się — montiert. 

„WVereinigte* Pet. Ges. 19/12. 
Bitum ||. — — zastanowiono — eingestelit 

„ IL 1193 5" tłokuje się — gekolbt 
Bleriot 1121 7" wierci się — gebohrt 
Eleonora 1235 5" wyrabia się zasyp —. Nachf. ausg. 
Josef I. 1309 5" tłokuje się — gekolbt 

» MR > SĘ 
Johanna I. 1327 4* wierci się — gebohrt 

11. 1502.51 ś ć 
Kujawy 1223 5' tłokuje się — gekolbt 
Nowina — — zastanowiony — eingestellt 
Noe ES RER » » 
Sląsko RZTRIEACAK » » 
Opeg I. 1273 5' instrumentuje się — instrumentiert 
Liliom I. 1249 5' wyrabia się zasyp — Nachłall aus. 

„ IL 1270 5' tłokuje — gekolbt > 
Wiktor I. 1290 5" wyrabia się zasyp — Nachłall. 

KURSA 
giełdy zbożowej i towarowej we Lwowie dnia 15. 

orudnia 1913. Godzina 5-ta popołudniu. 
Ropa 

a) marka borysławska 
na grudzień K 8.06 — K 8.10 
kurs końcowy „ 8A0 
na styczeń +.8.195 = 5, 8.22 
kurs końcowy 5 „8.20 

b) marki specyalne — — 
Tendencya: bardzo ożywiona. 

Dnia 16. grudnia 1913. Godzina 6-ta popołudniu. 
Ropa: 

a) marka borysławska 
na styczeń K 8.19 — K 8.22 
kurs końcowy Doe2 

b) marki specyalne R A 
Usposobienie: Słabe. 
Przed zamknięciem giełdy oferowano ropę 

styczniową po K 8.18 bez transakcyi. 
Dnia 17. grudnia 1913. Godzina 5-ta popołudniu. 

Ropa: 
a) marka borysławska 

na styczeń K 8.01 — K 8.12 
kurs koncowy „= 0:03 

_Usposobienie: słabe. 
Dnia 18. grudnia 1913. Godzina 5-ta popołudniu. 

Ropa: 
a) marka borysławska 

na styczeń KóS= 
na luty „ 8.10 

b) marki specyalne — 
Usposobienie: spokojne. 

Dnia 19. grudnia 1913. Godzina 5-ta popołudniu. 
Ropa: | 

a) marka borysławska 
na styczeń K 8.04 — K 8.10 
kurs końcowy „0.10: 
na luty Sol, 07 

„kurs końcowy —— | *>>,.9/17 
Usposobienie: ożywione. 

Dnia 20. grudnia 1913. Godzina 11/5 popołudniu. 
Ropa: 

a) marka borysławska 
na styczeń żądają K 8.06 płacą K 8.03 

bez transakcyl. 
Usposobienie: bez ochoty. 
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Galizische Karpathen- E 
Petroleum-Aktiengesellschaft [i 

vormals Bergheim 8 Mac: Garvey. 

uusumu CENTRALE: WIEN. mnusss 
| Maschinen- und Bohrwerkzeug-Fabriken: 

-- GLINIK MARYAMPOLSKI, -- 
BORYSŁAW UND TUSTANOWICE. 

2) 

Telephone: | Telegramm- Adresse: 

WIEN [1637] PETROLKARPATK, WIEN. ai 1/9572 

GLINIK Nr. 2 |harpath, Glinik Maryampol. 

BORYSŁAW — | iso] EXLENTER, BORSŁAW. 

Spezialitit: 

:: Kombinierte :: 
kanadische und 

Rotations- 
Bohrkrine. 

Fx zę Ay PLK U 

—: -! Alleinfabrikation von 

Shurp ś Hughes --- 
Bohrmeisseln ohne wel- 
chen keine Rotationsboh- 

rung von allgemeinem 
Erfolge gekrónt werden 
SGM RR Sa ROR RE 

Fabrikation von Bohrutensilien fir alle Rotrystene H O a ANĄ 
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TREŚĆ. 

Wydział Związku Techników Wiertniczych. — 
Od Redakcyi. — lnż. R. Titus. O głębokich wier- 
ceniach. — Nieco z geologii. — Czy nasza ziemia 
wysycha? — Wpisy do rejestru handlowego. — Wia- 
domości osobiste. — Wiadomości handlowe. —- Ko- 
respondencya z Bitkowa. — Ekspędycya ropy do 
rafineryi. — Kronika ruchu. — Stan kopalń. 

INHALT. 
Von der Redaktion. — Ing. R. Titus. Ueber 

Tieibohren. -— Kurzer Grundriss der Geologie. — 
Trocknet die Erde aus? — Eintragungen ins Han- 
delsregister. — Personalnachrichten. — Handels- 
nachrichten. — Rohól-Expedition an Raffinerien. 
— Betriebschronik. — Stand der Bohrungen. 

SBB D_G_E_R_U_E_E_H G_U EE E_G_E O EE EE O EE Ea aa aa a a? n_G_E_E_E_U_E_E EGW BW WWE GUZ GG GS G_U_E JE EE EE a a e m nEpESRESE HEBEUU..ERAECRUSZRENECGAJERAEGZBAOE GE 
B_M j E_M Ju. ŚŚ C. | K. NADWORNY DOSTAWCA Poleca się do wY- wlig gi GR konania wszelkich „SH 
|_| E N/N SŻ 4 © 4 ll 
gu IE r robót w ten zakres au 
gu "eC2 , NOŚ p PN s | wchodzących. :: na m_ PKWN ' | / | BA lb 

BE ZAKEGZOWEJ © © | Własna stereotypia HZ 
mu KRABAEEI | i introligatornia. :: H au IBN OCE „AI- R h + np 

A PUAJALNO | :: Ruch motorowy. 
zaj | |(V. E DRUKARNIA E notorowy. Be au | | Telefon Nr. 24. ua 

x) DROHOBYCZU =. wę mE ; W : Rok założenia 1878. „E 
u.” © | ni 

RZEPTKEKKKKKKW EE EE Ea nna a u u l R R M W I 
wu E EEE EE e u u u u a a uu uu u u m W u u W W M EU SNS M W Ms 
ga a a an a a a a uuunaERACEAAESENEZEEZERNARRORZZNZUAA 

| 

EE | CAŁY DOCHÓD PRZEZNACZONY na CELE ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH w BORYSŁAWIU 
(FUNDUSZ ZAPOMOGOWY DLA WDÓW i SIERÓT PO KIEROWNIKACH KOPALŃ itp.) .*. 

BOGATO ILUSTROWANY | WSPANIALE WYDANY 

BŁ AT G 
MASZYNINARZĘDZI WIERTNICZYCH — 
GALIGC. KARPACKIEGO NAFTOWEGO TOWARZYSTWA _ 
(DAWNIEJ BERGHEIM | MAC GARVEY). 

PREALIÓCWIKIUWIATA AKWEN 8 : : M || 

BEBZABNRANOSU 

WSPANIAŁE TO WYDAWNICTWO ZOSTAŁO ŁASKAWIE ODDANE DO 
'ROZPOWSZECHNIENIA NA CELE ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH 
"W BORYSŁAWIU | JEST DO NABYCIA W BIURZE ZWIĄZKU PO CENIE: 

Dla członków Z. TI. W. K 10— 
Dla nieczłonków „, 15— 
Dla firm . >. „,20— 

m ==" 



FUR EINE GROSSE AKTIEN-GESELL- 
SCHAFT DER ROHOEL-INDUSTRIE IN 
OSTGALIZIEN WIRD EIN ERFAHRENER 

DIPLOM-INGENIEUR 
GESUCHT MIT LANGERER PRAXIS 
UND GUTEN KENNTNISSEN VON 
TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG 
VON ROHOEL. AUSFUHRLICHE OFFER- 
TEN MIT EINTRITTSDATUM, ZEUGNIS 
ABSCHRIFTEN, REFERENZEN UND 
GEHALTSANSPRUCHEN ERBETEN UN- 
TER W. W. 9332. AN RUDOLF MOSSE 

+ +. WIEN I SEILERSTATTE 2% 3% 
REFLEKTANTEN, WELCHE DIE POL- 
NISCHE SPRACHE IN WORT UND 
SCHRIFT BEHERRSCHEN, ERHALTEN 

DEN VORZUG. 

9 Sa AR AB ŚRO Ba (R © R SR (R © LA GR. SR GR GR SR SA 
R WARSZTATY MECHANICZNE 

g (Fr. Dudziak iCz. Mermon 
g Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. 
d Wykonuje reparacye maszyn i pomp parowych, raki, 

g 
ś 6 
ś 
i 
€ 

F"Wowwww 

tuty i wszelkie instrumenta wiertnicze. 
SPECYALNOŚĆ: toczenie gwintów u dowolnie dlugich rur, ob- 

ciqżiukówi'sztane TANMMKOWYGE O L= 0102 ERN + y st3 
PRZETACZANIE CHIŃAZÓW u miaszvn i tłoczni parowych i otwo- 

rów <zopowych w korbie uskuteczniają na żądanie na kopalni. 
WYPOŻYCZALNIA narzędzi ratunkowych, gruszek, koron, raków itp. 5 
WYKONUJE i o BCE na składzie gotowe części składowe 

kad? reL 5% sk Eo AWA WE ZE LIP PO... Tae W BM PADNZENN? dą. | 
Be 240: OMG ma BLI. 1077 płko- | RNA WIEŚ AF 9". Wat Fo ga. Wią żurawi kanadyjskich 

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

WU TWWOWWWOWWWOÓOWYWWOWWTWWO 

BUEWAEJAEANEKWAWUDANE 

Ważne dla Pp. Kolegów. 
Blankiety na profile szybowe, aprobowane i po- 
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. 

REDAKCYA „ROPY%*. 
LLLILLLLLELEEEULLL 

Zwiyzeh Teciników biertniczych U Borysławiu 
ma na składzie następujące wydawnictwa i wysyła je za zaliczka lub poprzedniem nadesłaniem nuleżytości: 
Prof. Dr. Józef Grzybowski — Geologia 

naitować ...... BEZOROOŻE: K —.50 
Polski Kalendarz Atowy za rok 1908 „ 6.— 

| ,y », 3? 1? ,, 1909 ,, 6.— 

ę » 5 mom IS, 6— 

a 

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

ników wiertniczych . . . sx ssjp = 
Inż. Jan Sholiman „Przesilenie naitowe*,, 0.30 
Dr. Tad. Tarasiewicz „Przesilenie nait.* „» — 50 

« 

dig n NOSZEGO I pismu : 

„ Luktid (Nt.- ślatczny | 
NE e wow, "US Hikolascha 

Oskar Loewenherz $ cię in Borysław. 
Teleg.-Adr. a 

Geschiftskreis : 
Bureau fiir Naphta u. Montan-Angelegenheiten. 

Loewenherz, Borysław. — Telephon Nr. 8. 
Kommerzielles u. Technisches 

Pod redakcyą Dra BARTHA. 
Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. Wydawca i ZWSUNSW redaktor JÓZEF LEWIECKI. 

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


