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Handel ropą. 
Niezwykła gorączka panowała w czasie ostatniej 

zwyżki cen ropy na lwowskim targu ropnym 
a w szczególności na terenie tego targu w kawiarni 
„Grand*. 

Reprezentanci wszystkich stanów 1 zawodów 
znosili mniejsze i większe kapitały i kupowali „TOpę 
na spekulacyę* nie mając zgoła pojęcia co to jest 
ropa i jak się nią handluje. Naturalna rzecz, Że 
w spekulacyach tych nie było ani żadnej taktyki 
handlowej, ani zrozumienia samego interesu, a tem 
mniej jakiegobądź pojęcia o czynnikach jakie na cenę 
ropy wpłynąć mogły. 

Ten niezorganizowany handel ropą przyczyni 
się znacznie do stworzenia ostatniej zniżki cen ropy. 
Oto, co o tym handlu mówi p. Dr. H. Loewenherz, 
dyrektor Praskiego Banku kredytowego we Lwowie, 
w wywiadzie podanym w „Słowie polskiem*: 

Co prawda, ceny ropy szły w górę w tempie 
zbyt szalonem. Kiedy bowiem w połowie grudnia za 
100 kg. ropy borysławskiej płacono około 6.60 kor., 
można było w niespełna dwa miesiące później uzy- 
skać za ten sam towar cenę 10 k. 25 h. Oczywista 
taka nagła zwyżka cen przyciągnęła na targ ropny 
cały szereg spekulantów, goniących za łatwem 
i nagłem wzbogaceniem się. Działo się to tem łatwiej, 
ileże w kawiarni „Grand* — w tem głównem siedli- 
sku handlu ropą we Lwowie* — można było imiennie 

Der Rohólhandel. 
Eine ungemein hohe Spannung herrschte auf 

dem Lemberger Rohólmarkte oder eigentlich im Kaffee 
„Grand* wahrend der letzten Preissteigerung. 

Vertreter aller Stande und Berute brachten 
dorthin ihre kleinere und gróssere Kapitalien und 
kauiten „Oel auf Spekulation* ohne iiberhaupt eine 
Idee iiber die Ware selbst und die iiblichen Handels- 
usanzen zu haben, Es ist selbstverstindlich, dass 
bei solchen Spekulationen weder von einer Handels- 
taktik noch Verstandnis fiir das Geschaft selbst und 
um so weniger von irgendeinem Begrifie, welche 
Momente auf die Rohólpreise Einfluss haben kónnen, 
die Rede sein konnte. 

Dieser unorganisierte Rohólhandel hat zu dem 
letzten Preisriickgange bedeutend beigetragen. Dar- 
iber spricht sich Herr Dr. H. Loewenherz, Direktor 
der Filiale der Prager Kreditbank in Lemberg, in 
einem Interview, veróffentlicht in „Słowo polskie* 
folgendermassen aus: OE 

„Wahrhaftig sind die Rohólpreise in einem zu 
schnellen Tempo gestiegen. Wenn namentlich gegen 
Mitte Dezember K. 6.60 per 100 kg. Boryslawer 
Rohól gezahlt wurde, konnte man zwei Monate 
spater fiir dieselbe Ware K. 10.25 erzielen. Es ist 
verstindlich, dass ein so plótzlicher Aufschwung in 
den Rohólpreisen an den Markt eine ganze Reihe 
von Spekulanten, welche nach leichten Verdiensten 
jagen, heranlockte. Es geschah dies um so leichter, 
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wskazywać na szczęśliwe jednostki, które w krótkim 
czasie kilkadziesiąt tysięcy koron a nawet i więcej 
zarobiły. 

Jako retlektanci na ropę pojawiają się tedy — 
za pośrednictwem zawodowych komisyonerów i sen- 
zalów — handlarze papieru, towarów .bławatnych, 
rzeźnicy, koncypienci adwokaccy, rolnicy i właści= 
ciele dóbr. Oczywista, iż te żywioły, niebaczne na. 
wszelkie ostrzeżenia, za mało obznajomione ze spe- 
kulacyą, a przeważnie r:ateryalnie słabo za- 
sobni, przy najlżejszem przesileniu tracą nietylko 
osiągnięte w międzyczasie zyski, ale także i szczupłe 
kapitały, które byli w stanie w tę spekulacyę wło- 
żyć. Wyzbywając się panicznie przy najlżejszym 
spadku cen, towaru, który zakupili tylko w nadziei, 
iż cena jeszcze bardziej w górę pójdzie, szerzą de- 
rutę w kołach swoich, również niewprawionych do 
spekulacyi, znajomych i w ten sposób — jak to przy 
każdej wybujałej spekulacyi widać — powodując 
pewien moment chłodniejszej rozwagi, uprzytamnia- 
jący interesowanym, iż ceny nie zawsze idą w nie- 
skończoność w górę, ale przychodzi także i chwila | 
zwrotu w dół. 

Ten niezorganizowany handel ropą, odbywający 
się w kawiarni, czyni kwestyę aktywowania giełdy 
towarowej we Lwowie nader piekącą i aktualną. 
Jest to jedynem w swoim rodzaju zjawiskiem, aby 
targ produktu, stanowiącego dziennie nieraz milio- 
nowy obrót, zależny był od przygodnych gości ka- 
wiarnianych, a nie odbywał się — jak to w zorga- 
nizowanem społeczeństwie kupieckiem być powinno 
— na giełdzie. 

Oprócz wybujałej spekulacyi, wpłynęły jeszcze 
na zniżkę cen ropy i dwa dalsze powody, które 
obecnie pod rozwagę wzięte być muszą, jakkolwiek 
im tylko przemijające znaczenie przypisać należy. 

Pierwszą z bliskich i bezpośrednich przyczyn 
nagłego spadu cen o prawie 50 halerzy, jest kwestya 
zaopatrzenia się w gotówkę, potrzebną do zapłacenia 
cen kupna na ropę. Wedle panującego zwyczaju 
w tym handlu, przypada termin zapłaty i odbioru ropy 
na 15. każdego miesiąca, a o ile kupujący znany jest 
jako człowiek zasobny, może on w bankach, a nieraz 
i u prywatnych kapitalistów, otrzymać na zastaw 
zakupionej ropy odpowiednią kwotę, potrzebną na 
dopełnienie swoich zobowiązań wobec sprzedającego. 
jak długo cena ropy była niska, nie wymagał handel 
ropą tak wielkich kapitałów. Instytucya bańkowa, 
która chciała milion koron przeznaczyć na lombardo- 
wanie ropy, mogła tym kapitałem jeszcze przed kilko- 
ma miesiącami półtrzecia do trzech tysięcy cystern 
ropy bezpiecznie i bez ryzyka lombardować. Dzisiaj, 
skoro się przyjmie za podstawę lombardu zaliczkę 
w wysokości 80) prc. ceny targowej ropy (zaliczkę 
w takiej wysokości bardzo ryzykowną), można kapi- 
tałem miliona koron nie wiele więcej, JA CZĘŚĆ 
poprzednio wymienionej ilości ropy w zastaw przyjąć, 
czyli innemi słowy na lombard 3000 cystern ropy 
potrzeba było w lutym prawie 2 i pół miliona koron 
zaryzykować. A i wówczas jeszcze właściciel ropy 
musiał włożyć kilkakroć tysięcy gotówki własnej. 

Spekulanci z ulicy — mało albo i zupełnie nie 
znani — ludzie, którzy wkładem kilku tysięcy koron 
chcieli w ciągu kilku tygodni drugich tyle zarobić, 
nie mogą z natury rzeczy znaleść wysokiego kredytu 
na zastaw ropy przy wygórowanych cenach, a bra- 
kujące chociażby 10 pre. gotówki do zapłacenia ceny 
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dass man im Kaffee „Grand* — dem Domizil des 
Rohólhandels in Lemberg, die Namen der Glickii- 
chen nannte, welche binnen einer kurzeń Zeit grosse 
Verdienste davontrugen. 

Es tauchten nun auf dem Markte als ange- 
hende Rohólkaufer durch Vermittlung der Beruts- 
kommissionire und Sensale — Papierhiindler, 
Schnittwarenhandler, Fleischhauer, Konzipienten, Land- 
wirte und Gutsbesitzer auf. Diese Elemente, alle 
Warnungen unbeachtet, mit der Spekulation selbst 
sehr wenig veriraut und vorwiegend an Kapitals- 
mangel leidend, verlieren bei der schwichsten Krisis 
nicht nur die in der Zwischenzeit erreichten Gewinne, 
sondern auch die kleinen Kapitalien, welche sie in 
die Spekulation einzubringen im Stande waren. Bei 
dem kleinsten Preisriickgange trachten sie im pa- 
nischen Schrecken die Ware, welche sie in der 
Hotfnung, dass der Rohólpreis steigen wird, ange- 
kauft haben, los zu werden, verbreiten in den Krei- 
sen ihrer, mit der Spekulation auch nicht vertroaten 
Bekannten die Derute, indem sie dadurch ein Mo- 
ment der Besinnung schaffen, welche den Interes- 
sierten die Tatsache an die Augen bringt, dass die 
Preise ins Unendliche nicht steigen kónnen, viel- 
mehr, dass es auch Momente des Preisriickganges 
gibt. 

Dieser unorganisierte Rohólhandel, welcher im 
Katifeehaus stattfindet macht die Angelegenheit der 
Aktivierung einer Warenbórse in Lemberg sehr drin- 
gend und aktuell. Es ist eine ganz abgesonderte 
Erscheinung, dass der Markt eines Produktes, jn 
welchem sehr oft ein Millionenumsatz im Tage zu 
verzeichnen ist, von Kaffeehausgasten abhadngig sei 
anstatt, wie dies in einem organisiertem Handels- 
milieu sein sollte, auf der Bórse stattfinde. 

Neben der ausschweifenden Spekulation gibt 
es noch zwei andere Ursachen, welche obzwar sie 
von einer tempordren Bedeutung sind in Betracht 
gezogen werden miissen. 

Von den unmittelbaren Ursachen des Preisriick- 
ganges muss in erster Linie die Frage der Verschaffung 
der zur Zahlung des Kaufpreises nótigen Barschaift 
genannt werden. Der im Rohólhandel herrschenden 
Usance zufolge fallt die Zahlungsfrist und der Uber- 
nahmstermin fiir das Rohól am 15. eines jeden Mo- 
nates. Falls der Kaufer als gut situiert bekannt ist, 
kann er bei den Banken oder auch ófters bei Privat- 
kapitalisten auf Rechnung des angekauften Rohóles 
eine Anleihe erhalten, welche inm ermóglicht, seinen 
Verpflichtungen am Liquidationstage nachzukommen. 
Solange der Rohólpreis niedrig war, erforderte der 
Rohólhandel keine grossen Kapitalien. Eine Bankinsti- 
tution, welche eine Million Kronen zu Lombard- 
zwecken bestimmte, konnte mit diesem Kapital noch 
vor einigen Monaten ein Quantum von zweienhalb 
bis drei tausend Zisternen lombardieren. Heute, wenn 
als Lombardbasis ein Vorschuss von 800%/, des Markt- 
preises gilt, ist man im Stande mit einem Ka- 
pital von einer Million Kronen nicht mehr als -/ę.deS 
obgenannten Quantums in Versatz zu nehmen, oder 
anders gesagt fiir den Lombard eines Quantums von 
3000 Zisternen Rohól musste man im Februar beinahe. 
2'/ę Millionen Kronen riskieren, wobei auch der 
Kadufer selbst paarmal Hunderttausend Kronen bar 
einlegen musste. | 

Die Spekulanten von der Strasse, wenig oder 
gar unbekannte Leute, welche mit einer Einlage von 
ein Paar tausend Kronen binnen einiger Wochen das 
Doppelte zu verdienen suchen, kónnen selbstver- 
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kupna za ropę, zniewala ich do wyzbycia się kupio- 
nej terminatki za wszelką cenę, byle tylko jakieś 
resztki ze złożonego zadatku wyratować, któryby 
musiał zostać uznany za całkiem przepadły, gdyby 
kupujący w terminie ropy nie odebrał. 

Chwalebne starania pewnych instytucyi i jedno- 
stek, aby uzyskać większe kapitały na lombardowa- 
nie ropy, nie znalazły w wiedeńskich instytucyach 
finansowych oddźwięku, a ryzykowność interesu 
nakłada oczywista na kierowników instytucyi obo- 
wiązek ostrożności, zaś brak ogólny pieniędzy w Austryi 
rezerwę przy kultywowaniu tego rodzaju interesów. 

Dalszą tedy konsekwencyą spopularyzowania 
spekulacyi ropą w kołach nie mających nawet pojęcia 
o tem, jak ropa rzeczywiście wygląda, jest też prze- 
niesienie własności tego towaru z rąk silniejszych 
w ręce finansowo słabsze, a obecni posiadacze znowu 
nie mając możności znalezienia kredytu dla handlu, 
do którego za mało gotówki włożyli, wyzbywają się 
równie lekkomyślnie towaru, jak lekkomyślnie towar 
ten nabywali i powodują temsamem przesadną panikę 
i derutę na targu, wpychając towar ten bogatszym 
spekulantom, którzy będą w stanie przeczekać i zaro- 
bić. 

Jest atoli jeszcze i przyczyna dalsza, powodująca 
zniżkę ceny. Rząd postanowił ze swoich zapasów 
ropnych, nabytych za bezcen przed kilkoma laty od 
producentów, a wynoszących około 40.000 cystern, 
odstąpić rafineryom nar. 1913 kilka tysięcy cystern, za0- 
patrzyły się rafinerye w ropę dotąd zamkniętą i z targu 
wyłączoną i nie bedą zniewolone przez przeciąg kilku 
miesięcy zgłaszać się po ropę na otwartym targu. 
Oczywista, iż podobny stan musiałby pokrzyżować 
plany hossistów zbyt finansowo słabych, niezdol- 
nych spokojnie przeczekać dłuższy czas stagnacyę, 
aż znowu rafinerye na targu się pojawią i odciągną 
zapasy ropy, przeznaczone na sprzedaż. 

To były czarne punkty, widoczne na horyzoncie 
targowym. Dla bezstronnej i wyczerpującej informa- 
cyi nie powinienem atoli przemilczeć o faktach świe- 
tlanych, wskazujących na to, iż na zachmurzonym 
horyzoncie musi się niebawem i słońce pojawić. 
Przedewszystkiem zaznaczyć należy, iż chociażby na- 
wet słabsi finansowo spekulanci ze stratami wycofać 
się musieli ze swego „engagement*, nie ma na razie 
powodu, przy uwzględnieniu obecnego stanu produ- 
kcyi w Borysławiu i Tustanowicach, do przerażenia 
i obaw, by ceny ropy w tem samem tempie, w ja” 
kiem szły w górę spadły obecnie. 

Faktem jest bowiem, iż obecna produkcya ropy 
w całej Galicyi nie pokrywa zapotrzebowania rafine- 
ryi austro-węgierskich, a straszaków, jakoby rafinerye 
te ograniczyły się wyłącznie do zaopatrywania kon- 
sumcyi wewnętrznej, a zaniechały zupełnie eksportu 
fabrykatu za granicę i skutkiem tego mogły się za- 
dowolić przeróbką około 40.000 cystern ropy mniej, 
nie należy zbyt poważnie traktować. 

Pozycyi handlowych w eksporcie, zdobytych 
ofiarami materyalnemi i walką konkurencyjną przez 
szereg lat toczoną z Amerykanami, nie wyrzeka się 
tak łatwo, chociażby Z korzyścią — wywołaną przez 
chwilową koniunkturę, gdyż nawet laik łatwo pojmie, 
jak trudno taką opuszczoną placówkę na światowym 
targu napowrót zdobyć, skoro pomyślniejsza konjun- 
ktura do tego później zachęci. Ponadto ciążą na li- 
cznych rafineryach zobowiązania kontraktowe z za- 

stindlich speziell bei den hohen Rohólpreisen keinen 
hinreichenden Kredit finden, und falls ihnen auch 
nur 10”/, des Kaufpreises fehlen, sind sie gezwungen 
sich des gekauften Oles zu entledigen, um wenigsten 
einen kleinen Teil der gezahlten Angabe zu retten, 
welche talls der Kdufer am Liquidationstage seiner 
Zahlungsverpilichtung nicht nachkommt, als gdnzlich 
verloren angesehen werden muss. | 

Die Bemiihungen einiger Institutionen und ein- 
zelner Personen zwecks Erlangung grósserer Kapita- 
lien zur Lombardierung von Rohól, haben in den 
Wiener Finanzinstitutionen keinen Abklang gefunden. 
Das Risiko dieser (ieschafte legt den 'Leitern der 
Bankhaduser die Pilicht der Vorsicht auf, wadhrend 
der allgemein in Oesterreich herrschende Geldmangel 
die Reserve bei Kultivierung derartiger Geschiitte. 

Eine weitere Konsequenz der Popularisierung 
der Rohólspekulation in den Kreisen, welche nicht 
einmal den Begriff haben, wie Rohól aussieht ist das 
Ubertragen dieser Ware von kapitalskraftigen in 
kapitalsschwache Hadnde, wihrend die letzteren 
nachdem sie fiir den Handel, in welchen sie zu wenig 
Bares eingebracht haben, keinen Kredit finden kón- 
nen, die Ware ebenso leichtsinnig wie sie dieselbe 
kauften, los zu werden trachten, wodurch sie eine 
iibertriebene Panik und Derute auf dem Markte ver- 
breiten, indem sie die Ware den kapitalskraftigen 
Spekulanten in die Hdnde treiben, welche die Derute 
abzuwarten und zu verdienen im Stande sind. 

Es gibt noch einen weiteren Grund des Preis- 
riickganges. Die Regierung beschloss von ihren vor 
einigen Jahren von den Produzenten zu Spottpreisen 
angekauiten Rohólvorrdten, welche zka 40.000 Zister- 
nen betragen, den Raffinerien fiir das Jahr 1913 
einige tausend Zisternen abzutreten. Auf diese Weise 
wurden die Raifinerien mit einem Rohól versorgt 
welches bis dahin dem Markte unzuginglich war, 
und werden die Detr. Raffinerien ihren Rohólbedarf 
einige Monate lang auf dem freien Markte nicht 
decken miissen. Dieser Umstand musste die Plane 
der kapitalsschwachen Haussisten kreuzen, welche 
eine lingere Stagnation nicht aushalten konnten. 

Das waren die auf dem Horizonte sichtbaren 
schwarzen Punkte. Um jedoch die Situation unpar- 
teiisch und ausfiihrlich zu besprechen, darf man auch 
die lichten Punkte nicht verschweigen. Vor allem 
muss bemerkt werden, dass obwohl die kapitals- 
schwacheren Spekulanten sich mit Verlusten aus 
ihren Engagements zuriickziehen miissten, doch gibt 
es momentan unter Beriicksichtigung des Produktions- 
standes in Boryslaw-Tustanowice keinen Grund zu 
Befiirchtungen, dass der Rohólpreis im selben Tempo, 
wie er gestiegen ist, fallen sollte. 

„ „latsachlich ist die gezenwartige Produktion ganz 
Galiziens nicht im Stande, den Bedarf der Óster- 
reichisch-ungarischen Raflinerien zu decken, Die Be- 
fiirchtungen, dass die Raffinerien sich bloss auf die 
Versorgung der Inlandkonsumtion beschrinken und 
aut den Raffinadeexport verzichten móchten, und 
demzufolge um 40.000 Zisternen Rohól weniger ver- 
arbeiten miissten, kónnen nicht ernst genommen 
werden. 

Auf die durch Geldopier und jahrelangen Kampf 
mit den Amerikanern errungene Position im Export- 
handel verzichtet man nicht leicht — sogar in dem 
Falle, wenn dies zur Zeit giinstig erscheint, denn es 
ist ja selbst fiir den Laien begreifflich, wie schwer 
es kommen móchte, den verlorenen Posten am Welt- 
markte wieder zu erringen, wenn eine giinstigere 



granicznymi odbiorcami, nakładające na nich obo- 
wiązek eksportowania nafty, benzyny i rozmaitych 
smarów, a tym już zaciągniętym zobowiązaniom mu- 
szą one zadosyć uczynić bez względu na teraźniejszą 
cenę SUrowca. 

la ostatnia okoliczność każe nie przeceniać 
doniosłości faktu sprzedaży 5 tysięcy Cysterh pizez 
rząd ralineryom austro-węgierskim, gdyż łącznie z tą 
transakcyą niezawodnie rząd zechce się zwolnić od 
obowiązku dostarczenia nałty, sprzedanej mu z od- 
benzyniarni rządowej w Drohobyczu, po cenie bar- 
dzo nizkiej, t. zw. „blokowi rafinerskiemu*. Zajdzie 
tedy tylko zmiana co do miejsca przeróbki tej ropy, 
na ilość koniecznie wytworzyć się mającego produktu. 

Kwestya zamknięcia wody czy 
wiercenia płuczką? 

W numerze 5. czasopisma "Ropa" umieściliśmy 
w korespondencyi z Bitkowa następującą notatkę: 

„Ogólne zainteresowanie budzi tu następujący 
fakt: Jak wiadomo „Wschodnio-galicyjskie akc. tow. 
naltowe* rozpisało oferty na objęcie w akord wier- 
ceń tego towarzystwa. Pomiędzy innemi wpłynęła 
także oferta tow. Deutsche Tiefbohrgesellschaft Er- 
kelenz, które to przedsiębiorstwo zamierza wiercić 
tu systemem płuczkowym Raky'ego. Przeciw poru- 
czeniu firmie tej odnośnych wierceń zaprotestował 
tutejszy Związek bruttowców, posiadający udziały 
w przyszłych kopalniach Wschodnio-galic. tow. naft. 
Rozstrzygnięcie tej kwestyi wzbudza tu ogromne 
zainteresowanie, zależnem jest jednak w pierwszej 
linii od pozwolenia c. k. Starostwa górniczego. * 

Powołując się na powyższą notatkę, nadesłał 
nam p. inż. Albert Fauck pismo, które umieszczamy 
poniżej w całości w przypuszczeniu, że zainteresuje 
ono szerszy ogół techniczny i skłoni kogoś z dobrze 
obeznanych z tą sprawą do _ dania odpowiedzi 
p. Fauckowi. 

P. inż. Albert Fauck pisze: 
„Czasopismo „Ropa* jako wydawane w języku 

polskim i niemieckim byłoby specyalnie powołane, 
a to nie tylko dla Galicyi ale dla całego świata pro- 
dukującego ropę, do poddania ogólnej dyskusyi 
kwestyi niebezpieczeństwa zawodnienia terenów naf- 
towych. W tym kierunku położył już zasługę inż. 
Iscu*) w Rumunii przez wydanie dzieła omawiające- 
g0 żamknięcie szkodliwych wód przy wierceniach 
za ropą. Przy końcu swego dzieła powiada DRASCH, 
że ogólnie panuje przekonanie, jakoby metoda pew- 
nego zamknięcia wody nie została jeszcze wynalezioną. 

W ostatnim numerze czasopisma „Ropa* znaj- 
duje się notatka o dopuszczalności wiercenia płucz- 
kowego w Galicyi, w której powiedziane JES ŻE 
wielkie zainteresowanie budzi okoliczność, czy wła- 
dza górnicza zezwoli na wiercenia płuczką we wscho- 
dniej Galicyi wzgl. na Bukowinie. 

Sprawa ta została już właściwie dawno zała- 
twioną, bo Władza górnicza w Krakowie zawiado- 
miła mię jako zastępcę na Austro-Węgry dla wierceń 
płuczkowych (wybranego na kongresie norymberskim) 
Z AAAA 

*) Sprawozdanie z tego dziełka podamy w najbliższym 
humerze. (Red.) 
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Konjunktur dies empfehle. Ausserdem lasten auf vielen 
Raffinerien Vertragsverbindlichkeiten mit den auslin- 
dischen Abnehmern, welche ihnen die Exportpflicht 
von Petroleum, Benzin und Schmieróle auflegen. Und 
diesen Verbindlichkeiten muss ohne Riicksicht auf 
den gegenwartigen Rohólpreis Geniige getłan werden. 

Diesem letzteren Umstande zutolge, darf die 
Bedeutung des staatlichen Rohólverkautes von 5000 
Zisternen an die Ósterr. ungarischen Raffinerien nicht 
iiberschitzt werden, da zweifelohne in Verbindung 
mit dieser Transaktion wird die Regierung trachten, 
sich von den Petroleumlieferungen, wełche von der 
staatlichen Entbenzinierungsanstalt an den sog. 
„Raffineuren-Block'* zu einem sehr niedrigen Preise 
erfolgen, zu befreien, wodurch nur der Verarbei- 
tungsort gedndert sein wird. 

erect razi waw 

Die Wasserabsperrung oder. 
Spulbohrfrage ? 

in der Nummer 5. der Fachzeitschrift „Ropać 
haben wir in der Korrespondenz aus Bitków die tol- 
gende Notiz ergehen lassen: | 

„Wie uns mitgeteilt wird, ist an die O. G. A. G. 
auch ein Offert der Internationalen Tiefbohrgesell- 
schait in Erkelenz eingelaufen, welche die Akkord- 
bohrungen mit dem Raky'schen Spiilbohrsystem aus- 
zutiihren beabsichtigt. Gegen Vergebung des Akkor- 
des an die obgenannte Firma hat der hierortige 
Verein der Bruttoperzentinhaber, welcher in den hie- 
sigen Terrains Bruttoanteile besitzt einen Protest 
eingelegt. | 

Die Vergebung der Akkordbohrung an eine 
Spiilbohrfirma ist jedoch in erster Linie von der 
Genehmigung der k. k. Berghauptmannschaft abhin- 
gig. Der Entscheidung wird mit grossem Interesse 
entgegengesehen*. 

Dieser Notiz zufolge erhielten wir ein Schrei- 
ben vom Herrn Ing. Albert Fauck, welches wir hier 
zum Nachdruck bringen, indem wir glauben, dass 
dasselbe bei den Fachleuten ein Interesse erwecken 
und vielleicht jemanden zur Beantwortung der An- 
schauungen des H. Ing. Fauck bewegen wiirde. 

Herr Ing. Albert Fauck schreibt: 
„Die Zeitschrift „Ropa* ware, weil sie in pol- 

nischer und deutscher Sprache erscheint, berufen, 
nicht nur fiir Galizien, sondern fiir die ganze 6lpro- 
duzierende Welt die Frage der Gefahr der Verwiisse- - 
rung der Olfelder einer aligemeinen Diskussion zu- 
zułiihren. In dieser Richtung hat Ing. Iscu*) in Ru- 
manien sich durch ein Werk iiber die Absperrung 
der schddlichen Wasser bei Petrolbohrungen ver- 
dienstlich gemacht. Er sagt am Schlusse seines Buches, 
dass man allgemein der Ansicht sei, dass eine sichere 
Methode der Wasserabsperrung noch nicht erfunden ist. 

In der letzten Nummer der „Ropa* steht eine 
Notiz iiber die Zulissigkeit der Spiilbohrung in Ga- 
lizien, in welcher gesagt wird, dass man sehr ge- 
spannt sei, ob die Bergbehórde die angekiindigte 
Spiilbohrung in Ostgalizien resp. Bukowina zu- 
lassen werde. 

Diese Frage ist eigentlich schon erledigt, denn 
die Bergbehórde in Krakau hat mir als dem fiir 

*) Den Inhalt dieses Werkes werden wir in der niichsten 
Nummer angeben. (Die Red.) 
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pismem z dnia 21. sierpnia 1907 L. 1759, że gali- 
cyjska Władza górnicza nigdy nie wydała zakazu, 
albo nawet ograniczenia co do wiercenia płuczką. 
Kiedy w rzeczywistości nastąpiło zawodnienie, ZWO- 
łano Radę naftową, która w pod wrażeniem wywo- 
łanem zawodnieniem Tustanowic powzięła uchwały, 
które dziwnym sposobem zwróciły się przeciwko 
zastosowaniu wierceń płuczką, mimo, iż ostatnie, U- 
wieńczone dobrym rezultatem wiercenie płuczkowe 
„Jadwiga* zostało ukończone już o trzy lata wcze- 
Śniej. Winy tego zawodnienia nie mogło przeto ża- 
dną miarą ponosić wiercenie płuczkowe, lecz nie- 
szczelne zarurowanie, co przy kanadyjskim suchym 
systemie wiertniczym łatwo może ujść uwadze. Przy 
każdym systemie płuczkowym nieszczelne zamknięcie 
wody musi być natychmiast spostrzeżone, gdyż czę- 
ściowe lub zupełne znikanie wody daje się natych- 
miast skonstatować. Ta okoliczność dowodzi, że 
tylko wiercenie płuczkowe daje zupełne bezpieczen- 
stwo przeciw zawodnieniu, gdyż suche wiercenie 
jest w rzeczywistości, także wierceniem płuczkowem 
albowiem bez wody nie może także wiercić. Dzia- 
łanie płuczki na dno otworu jest tu jednak bardzo 
niezupełne, gdyż płuczka ta odbywa SIĘ tylko przez 
uderzenie świdra o dno otworu i wskutek tego za- 
chodzi konieczność wydobywania szlamu za pomocą 
łyżki. Wobec tego, że przy płuczce łyżka nie jest 
konieczną, odpada przeto i niepotrzebna strata czasu 
ną łyżkowanie. 

W Argentynie (Rivadavia) poczynionio obecnie 
odkrycia ropy w znaczniejszej głębokości i uzyskano 
około 50: wag. dziennej produkcyi za pomocą zupeł- 
nie takiego samego aparatu płuczkowego, jak ten, 
którym w Tustanowicach (Jadwiga) dowiercono 5-cio 
wagonową dzienną produkcyę. 

W Galicyi zajmowało się wielu techników 
Sprawą ulepszenia aparatów wiertniczych szczególnie 
zajmowali się tem Wolski i Mikucki. Rada naftowa 
nie mogła poprawnie załatwiać kwestyi płuczki, gdyż 
znaczna większość członków Rady, tej metody wcale. 
nie znała i z tego powodu już samo słowo „woda* 
przy wierceniu wodnem musiało ich napełnić strachem. 

Pierwsza komisya (1903 i 1904) mogła się prze- 
konać, gdyż wówczas było kilka wiercen płuczko- 
wych w ruchu w Borysławiu, że zawodnienie przez 
płuczkę, jest zupełnie wykluczone. Przy tej pierwszej 
komisyi było na 8-miu członków 6-Ciu doświadczo- 
nych inżynierów wiertniczych a m.: Jastrzębski, Jurski, 
Długosz, Fauck, Fabiański, Kostkiewicz. 

W drugiej komisyi (Rada naftowa), było na 13 
członków tylko czterech inżynierów wiertniczych. 
Większość musiała się ze strachu przed słowem 
„woda* wypowiedzieć przeciwko płuczce, gdyż wię- 
kszości tej brakowała zdolność osądzenia. 

Jestem gotów przeprowadzić dowód, że zawo- 
dnienie z górnych wodonośnych pokładów może być 
uniknięte tylko przez racyonalne wiercenie płuczką. 

Albert Fauck. 

ROA - 1 
Osterreich-Ungarn gewadhlten Vertreter (auf dem Niiin- 
berger Kongress) in der Angelegenheit der Spiil- 
bohrung am 21. August 1907 Z. 1739 mitgeteilt, dass 
die galizische Bergbehórde niemals ein Verbot oder 
eine Beschrdnkung der Wasserspiilung ausgespro- 
chen habe. Als dann wirklich eine Verwasserung 
eintrat, wurde ein Naphta-Rat einberufen, der dann 
unter dem Eindrucke der Tustanowicer Wasserein- 
briiche Beschliisse fasste, die sonderbarerweise sich 
gegen die Anwendung der Spiilbohrung aussprachen, 
trotzdem schon 3 Jahre friiher die letzte erfolgreiche 
Spiilbohrung „Jadwiga* beendet worden war. An 
dieser Wasserkatastrophe konnte also unmóglich 
eine Spiilbohrung schuld sein, sondern nur eine un- 
dichte Verrohrung, die man bei der kanadischen 
Trockenbohrung leicht iibersehen kann. Bei jeder 
Spiilbohrung werden undichte Wasserabsperrungen 
sofort bemerkt, weil man das teilweise oder ganze 
Verschwinden des Spiilwassers sofort wahrnimmt. 
Dieser Umstand beweist, dass nur die Spiilbohrung 
eine volle Sicherheit gegen Verwdsserung bieten kann, 
denn die sog. Trockenbohrung ist in Wirklichkeit 
auch eine Spiilbohrung, denn sie kann ohne Wasser 
auch nicht bohren. Der Vorgang der Spiilung auf 
der Bohrlochsohle ist aber ein sehr unvollstdndiger, 
indem die Spiilung nur durch den Meisselschlag auf 
die Bohrlochsohle stattfindet und deshalb oft die 
Notwendigkeit eintriit den Bohrschlamm mittels des 
Lófiels zu heben. Nachdem bei der Spiilung der 
Lóffel nicht notwendig ist, so fallen auch die Zeit- 
verluste durch das Lóffeln fort. 

In Argentinien (Rivadavia) wurden jetzt weitere 
Olaufschliisse in grósserer Tiefe mit ganz demselben 
Spiilbohrapparate der in Tustanowice (Jadwiga) eine 
Produktion von 5 Zisternen erschloss, gemacht, in- 
dem eine Olproduktion von 50 Zisternen tiglich er- 
reicht wurde. 

In Galizien haben sich viele Techniker mit der 
Verbesserung der Bohrapparate befasst, ganz beson- 
ders Wolski und Mikucki. Die Spiilbohrirage konnte 
der Naphtarat nicht korrekt behandeln, weil die 
orosse Mehrheit der Mitglieder diese Bohrmethode 
gar nicht konnte und deshalb demselben schon das 
Wort „Wasser* bei Wasserspiilung Furcht einflies- 
sen musste. 

Die I. Kommission 1903 und 1904 konnte sich, 
da einige Spiilbohrungen in dieser Zeit in Borysław 
im Betriebe waren, iiberzeugen, dass eine Verwisse- 
rung durch Spiilbohrung ganz ausgeschlossen sei. 
Bei dieser ersten Kommission waren von den 8 Mit- 
gliedern 6 ertahrene Bohringenieure und zwar: Ja- 
strzębski, Jurski, Długosz, Fauck, Fabiański, Kost- 
kiewicz. 

In der II. Kommission (Naphtarat) waren von 
13 Mitgliedern nur 4 Bohringenieure. Die Mehrheit 
musste sich aus Furcht vor dem Worte „Wasser* 
gegen die Spiilung aussprechen, weil dieser Mehrheit 
die Beurteilungsfihigkeit fehlte. 

Ich bin bereit den Nachweis zu erbringen, dass 
Wassereinbriiche aus oberen wasserfiihrenden Schich- 
ten nur durch rationelle Spiilbohrungen verhindert 
werden kónnen'*. 

Albert Fauck. 
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Nr. 7 
Inż. E. Wekslier i B. Wischnowitz. 

Teorya i obliczenie wieży wiertniczej. ') 
(Ciąg dalszy.) 

II. 
Przykłady obliczenia wieży. 

W poprzedniej części ułożyliśmy ogólne wzory 
dla obliczenia wieży wiertniczej, które obecnie Za” 
stosujemy według danych mających na względzie 
głębokie wiercenie. Rozpatrzmy szyb głębokości 
1600 m. zarurowany 5; 6' sięgają do głębokości 
1500 m. Wymiary wieży stosownie do przepisów 
ustawy górniczej dla głębokich wierceń są: Podstawa 
6 m, korona 1.5 m. szeroka, wieża 19 m. wysoka, 
licząc od podstawy do szczytu korony. 

Obliczenie maksymalnego obciążenia 
wieży. 

Musimy rozpatrzyć wszystkie wypadki, które 
mogą się zdarzyć podczas ruchu wiertniczego, mie” 
nowicie: 1) zapuszczanie i wyciąganie świdra, 2) lyż- 
kowanie, 3) ruszanie rurami, 4) tłokowanie i 5) in- 
strumentacya. 

ad 1) Zapuszczanie i wyciąganie świdra. 
Ciężar składa się ze sztang i narzędzi wiertni- 

czych a mianowicie: 
ciężar 140 sztang 11.5 m długich 6 22%, . 5880 kg: 

„ narzędzi wiertniczych . . , . . . . 1000 
Ogólne obciążenie . 6880 K$- 

» 

ad 2) Łyżkowanie. 
Łyżka 4” . . ....... 180 kg Nożyce . « « . . . . . 85 » 
Obciążnik . . .... . . 500 » Pasterka SODJESCSESESE 15 » 

1700 m. liny 6 22.5 w, . 2900 » 
Łyżkowiny . _. 130 » Ogólne obciążenie 3810 kg: 

ad 3) Ruszanie rurami. 
ięż 600 m. rur5” , , , . ., . . 23008 kg. 

na 1500 m. rur6' ,, .. . « « 25830 kg. 
Musimy więc rozpatrzyć ostatni wypadek: 

Ciężar rur. .. . .. . . 25830 K8- n wielokrążka 6 kr. . 570 » 

„. liny do wielokrążka 430 , 
Ogólne obciążenie 26830 kg. 

ad 4) - Tłokowanie. 
Zwyczajne obciążenie podczas ttokowania nie 

jest zaczne. Możemy je obliczyć Z ilości koni pa- 
rowych, które mamy do rozporządzenia. Przyjmując, 
że w wyciągu parowym będą 2 maszyny po 50 HP. 
i że średnia chyżość wyciągania ropy będzie 4 m sek. 
mamy N x 75 100 x 75 Q =: =p 7 04 00 1875 kg. 

Musimy jednak uwzględnić jeszcze ten wypadek, 
gdyby wskutek jakiejś przeszkody w rurach nastą- 
piło nagłe szarpnięcie, któreby spowodowało urwa- 
nie liny. 

*) Prawo własności, reprodukcyi, przedruku i tłumaczenia zastrzeżone 
Tow. »Literatura naftowa< w Borysławiu. 
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Theorie und Berechnun$ des Bohrturmes. ') 
(Fortsetzung.) 

II. 
Beispiele fiir die Berechnung des 

Bohrturmes. 
Im ersten Teile haben wir die allgemeinen Muster 

fiir die Berechnung des Bohrturmes aufgestellt, welche 
wir nun unter Beriicksichtigung der Angaben fiir 
Tiefbohrungen anwenden werden. Lasst uns einen 
Schacht von 1600 m. Tiefe verrohrt mit 5”, in wel- 
chem die 6" Róhren bis 1500 m. reichen, betrachten. 
Die Ausmasse des Bohrturmes sind den Bergpolizei- 
Vorschriften fiir Tiefbohrungen entsprechend, wie 
folgt: Basis 6 m. Krone 1.5 m. breit, die Hóhe des 
Bohrturmes von der Basis bis zur Spitze gerechnet 19 m. 
Berechnung der maximalen 

des Bohrturmes. 
Hier miissen alle Vorkommisse, die wahrend des 

Bohrbetriebes stattfinden kónnen, betrachtet werden 
und zwar: 1) Das Einlassen und Herausziehen des 
Meissels 2) Das Lóffeln. 3) Das Bewegen mit 
Róhren. 4) Das Kolben und 5) Die Instrumentation. 
Ad 1). Das Einlassen und Herausziehen 

des Meissels. 
Das Gewicht besteht aus den Bohrstangen und 

aus den Bohrwerkzeugen und zwar: 
Das Gewicht von 140 Bohrstangen 11.5 m. lang 

8 22 . „5880 Kg. 
Das Gewicht der Bohrwerkzeuge „1000 , 

Gesamtbelastung . . 6880 Kg. 
Ad 2) Das Lóffeln. 

Belastung 

Der Schmandlóffel 4" . . 180 kg 
Die Schere . . . . . . . 85 , 
Die Schwerstange. . . . . 500 , 
Die Wirbel. . . . . . . . 15 , 
1700 m. Seil O 22. 5%, . . 2900 , 
Schmandschlamm . . . . . 130 

Gasamtbelastung . . 3810 kg. 
Ad 3), Bewegen mit Bohrróhren. 

Gewicht von 1600 m. 5" Róhren . 23.008 Kg. 
» „ 1500 m. 6 , . . . . 25.830 , wir miissen hier den letzteren Fall in Betracht nehmen: 

Das Gewicht der Róhren . . . . . 25.830 Kg. 
des 6-fachen Flaschenzuges 570 
des Flaschenzugseiles. . . 430 , 

Gesamtbelastung . 26.830 Kg. 
Ad 4), Das Kolben (Haspeln). 

Die gewóhnliche Belastung wdhrend des Haspelns 
ist nicht bekannt. Wir kónnen dieselbe aus der Anzahl 
der PS, welche uns zur Verfiigung stehen, berechnen. 
Wenn wir bei der Haspel zwei Dampimaschinen zu 
je 50 PS und eine mittlere Fórdergeschwindigkeit 
von 4 m/sek. annehmen, So erhalten wir 

N x 5100 KE — 1875 kg. 
Vv 

Wir miissen jedoch auch den Fall beriicksichii- 
gen, wenn wegen einer Stórung in den Róhren, eine 
plótzliche Spannung erfolgt, welche das Reissen des 
Seiles verursacht. 

» » » 

» » 

*) Eigentums-,Reproduktions,-Nachdruck- und Uebersetzungsrecht der 
Ges. »Petroleum-Literatur< in Borysław vorbehalten. 
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Dla liny o średnicy 21.5 %, . której wytrzyma- 

łość równa się 119 kg/”* jest Q' = 43200 kg. | 
Że taka siła może nastąpić podczas szarpnięcia 

możemy wykazać w następujący sposób: hoż 
Przyjmijmy, że cała żywa siła szarpnięcia traci 

się na wydłużenie liny w chwili jej urwania, tak że 

x = > "—— gdzie X = niewiadoma siła dzia- 
Ś łająca podczas urwa- 

nia liny. 
h = wydłużenie liny. 

„ Q = ciężar podnoszony. 
s VW = CNyŻOŚśĆ > 

A oznacza się ze wzoru: 

=> = = gdzie e = wytrzymałość liny na 
| urwanie. 

I = długość liny na prze- 
strzeni od rolki łyżko- 
wej do miejsca, gdzie 
natrafiono na prze- 
szkodę. 

E = moduł elastyczności. 
X więc oblicza się ze wzoru 

> 0VE ką 2g ol 
Przypuśćmy, że podczas rozpędu, maszyny. 

mogą wykonać podwójną pracę t. j. 200 HP. i wtedy 
dlą v =. 10 m/sek. jest 

Ne 75 200.75 
Q= + ao SB 

p 0000 Fm 6.633 kom 2 
g = 9.81], ; = — 25 m. więc | 

2 1500. 100 . 10600 
265930 © .00,0:4 25 = 51200 kg. 

ad 5) listrumentacya. 

Celem wyznaczenia sił występujących podczas 
instrumentacyi, weżmiemy pod wzgląd siły występu- 
jące podczas najczęściej zachodzącego wypadku in- 
strumentacyi zapomocą sztang ratunkowych t. |. 
podczas ciągnienia rur. 

Mogą tu zajść dwa wypadki: urwanie się rur 
lub urwanie się sztang. Rozpatrzmy tedy, jakie siły 
występują w obu tych wypadkach. Dla przykładu 
przyjmijmy, że mamy ciągnąć rury 6" (66/,.,) sztan- 
gami ratunkowemi kal. 80 Wolskiego. | 

Urwanie się rur może nastąpić albo na gwincie 
lub wskutek ścięcia samego gwintu. Dla powyższych 
rur 6" przekrój na gwincie u mufy wynosi według 
Tab. XIV. Kalendarza naftowego zr. 1911 — 2800 7%,* 
Wobec tego granica wytrzymałości na zerwanie tego 
przekroju wynosi 

| Eh 2800-38 
gdzie 38 jest granicą wytrzymałości przy obciążeniu 
na 1%* powierzchni przekroju. 

Będzie więc 
Pu == 106.400 kg. 

Chcąc następnie przeliczyć gwint na ścięcie 
u tej rury 6”, uwzględnimy przekrój walcowy po- 
wierzchni przechodzącej przez środek wysokości 
gwintu. Powierzchnia ta wynosi z uwzględnieniem 
ilości skrętów 10 na 1” ang. czyli skoku gwintu 
h = 2,54 %,, n = ilości gwintów rzeczywiście do- 
ciągniętych = — 5, d = średniemu obwodowi 
świntu i a = głębokości gwintu. 

SDA do * 

Fiir ein Bohrseil von einem Durchmesser von 
21.5%, dessen Ausdauer 119 kg./w,? gleich ist, 
St O = A32003k0 > | żę > 
' -Dass eine solche Kraft wiihrend des Reissens 

entstehen kann, kónnen wirfolgendermassen aufweisen: 
Nehmen wir an, dass die ganze effektive Kraft 

der Spannung bei dem Ausstrecken des Seiles 
im Momente seines Reissens, verloren geht, so dass: 

: + X. X= AB wo X = unbekannte wihrend des 
75 Reissens des Seiles wir- 

kende Kraft. - = 
„ A == Ausstrecken- des Seiles, 
„ Q sz das gehobene Gewicht. 
» V == (jeschwindigkeit. 

A wird aus der Formel: * . 
7 | > 

l == * bezeichnet, wo o = Ausdauer 
auf Reissen 

1 = Lange * de$ 
Seiles auf der 
Strecke von 
der Lóffelseil- 
rolle bis zum 
Punkte, wo 
die Stórung 
eintrat. 

= = _'Flastiżiats= 
> | Koefizient. 

X wird somit aus der Formel | 
| : Ę AŚ == SASS berechnet.. 

2g 6 
Nehmen wir ań, dass wdhrend des Schwunges, 

die Maschinen die doppelte Arbeit leisten kónnen 
d. h. 200 PS und damals fir v =.10 m/sek. fst 

Ne 49 200 75 
Q = Wa R > -TOJASE 1500 kg. 

E = 10600 kg./7%,*, c =63, 3 kg./m,2, g =9.81, 
=— "320 (Mm. alS0 

e $ 1500. 100 . 10600 
"2-987". 63,328 

ad 5). InsBFimmentation. 

— 51200 Kg. 

Zwecks Bestimmung der wihrend der [Instru- 
mentation auftretenden Kradfte, werden wir jene Krifte, 
in Betracht ziehen, welche' bei den am óftersten vor- 
kommenden Falle der Instrumentierung mittels Ret- 
tungsstangen d. h. wihrend des Herausziehens der 
KOME aUiEELEMN"F "> p 

Es kónnen dabei zweierlei Fafle vorkommen: 
das Reissen der Róhren und das Reissen der Stan- 
gen. Lasst uns betrachten, welche Kriifte in diesen 
beiden Fallen auftreten. Als Beispiel nehmen wir an, 
dass 6' Róhren (166/150) mittels Rettungsstangen 
Cal. 80 Wolski, gezogen werden sollen. Das Reissen 
der Róhren kann entweder auf dem Gewinde oder 
wegen Abschneidens des Gewindes selbst, erfolgen. 
Fiir die obigen 6" Róhren betridgt der Querschnitt 
an der Muffe laut Taf. XIV des Naphtakalenders 
pro 1911, — 28007%*. Demzufolge betrigt die Aus- 
dauergrenze dieses Querschnittes auf Reissen 

Pą = 26005: 38 
wobei 58 die Ausdauergrenze bei Belastung auf 
1 ©, der Querschnittfliche ist. aa. 

Es wird somit 
R) = AWGEDORkO 2a 



Minc 0 0 

F—=drhi zaa 

2 

PZPC je WOZY ZZ ZZ ZZ — i zc 

ROÓBE > "15 I 

OCZ OZ EEEE COO ZEK EWA SA RLZ IZY ZYKA, 

gdzie 

d = Da =. 177 — 10. 
25: F = — 3500 %m* 

Siła ścinająca ten przekrój wynosi 
ia a= R k, gdzie ks — natężenie dopuszczalne 

na ścięcie = 30 kg/”%m 
' Po wstawieniu wartości na F i ks otrzymamy 

pu 220 > 00 = 
Porównując wyn! 

o mało co różnią się One 
nika, że urwanie SiĘ TUIry 
wodu zerwania się rury n 
Ścięcia gwintów — co rzeczyw 
uważamy 

Uwzględniając zaś si 
niu się sztang otrzymamy 
6' sztang kal. 80 Wolskiego o 
i wytrzymałości ką= 44 kg./”m' 

105.000 kg. 
ki na P; i P', widzimy, że 

między sobą, z czego wy- 
może nastąpić albo z po- 
a gwincie albo wskutek 

iście w praktyce za- 

ły występujące przy urwa- 
dla odpowiednich do rur 

kwadracie / = 50%m 

P, — 2 k,= 2500:44 
Widzimy z tego, że 

równaniu z P i P', nastąp 
niż sztang, co w wypadku i 
jest celowem.- 

Dla dalszych 0 
dla aGagrośc stę FP = > 

a zwcwonoweć 

wobec w Pa v 
pi raczej urwanie SIĘ TUI 

nstrumentacyi sztangami 

obciążenie 

iększego P, w po- 

bliczeń przyjmować będziemy 
100.000 kg: 

a. fi: 

| Telefon Nr. 214. —— m ma 

WILHELM SUSSMANN 
| BIURO SPEDYCYJNE 

SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 
I ARTYKUŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH. 

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

mm 

EKSPEDYCYA ROPY OPAŁOWEJ 
a 

W MARCU 1913. 
MARZ 1913. 

halten wir: 

Wenn wir nun das Gewinde bei diesem 6" Rohre 
auf Schneiden umrechnen wollen, werden wir den 
walzfórmigen Querschnitt der Fliche, welche durch 
die Mitte der Gewindehóhe durchgeht, beriicksichti- 
gen. Diese Fliche betriigt bei der Zahl der Windun- 
gen 10 auf 1” engl. oder Gewindefuss h = 2.54", 
n = Zahl der wirklich zugeschnittenen Gewinde= — 5, 
d = mittlere Gewindeumfang, und a = die Tiefe 
des Gewindes. 

h 
| —— wo 

FE dd 
Sy dl 5 

a Ba M7 10 
F = — 3800 %,* 

: Die diesen Querschnitt schneidende Kraft betrdgt: 
P”, == F,. k. 'wo ks = die zuldssige Spannung aut 

Schneiden 30 kg./7%* 
Nach Einsetzen des Wertes fiir F und k;, er- 

P> 5300 30 = 105.000 RE 
Wenn wir die Resultate fiir P/, und P', verglei- 

chen ersehen wir, dass die Differenz eine sehr kleine 
ist, woraus folgt, dass das Reissen des Rohres ent- 
weder wegen des Reissens am Gewinde oder wegen 
des Gewindeabschleifens erfolgen kann, was wir tat- 

_ sachlich in der Praxis beobachten. 
Wenn wir die bei dem Reissen de auftretenden Krdite beriicksichtigen, salicń 6 

die den 6” Róhren entsprechende Stangen Cal. 80. 
„Wolski* von einem Quadrat 7 = 50%, und Aus- 
dauer k, = 44 kg./%*, die Belastung i 

ky => G"P= Z500ZE 
Po > IMOBO Ko. i 

Wir ersehen daraus, dass angesichts grć 
P. im Vergleiche mit P', und pr erfolgt a 
Reissen der Róhren als der Stangen, was im Falle 
der Stangeninstrumentierung-zweckentsprechend ist. 

Fiir weitere Berechnungen werden wir 
P = — 100.000 kg. rund annehmen. Forfs. folgt. 

s HEIZOEL-EXPEDITION IM 

1 a p: 'STACYA — STATION Suma Petolea Braganza | - Rohag Galicia | 

k GN AZENME NICK EK M FS SEEM 
- Bursztyn . 1] 10200 1 10200] —-|- 1 —— a = - R 
. Drohobycz l 9580 "zę z — | m— | 4 | 9580 

"Egek"_ 2 30970 2 30970] —=| === >| = u BB 
Kassa . 4| 55810 Aa pool = == 0 > „Ź pa 
Kłodno 11 10220 11 10220] —| — zżj:sę, AB a ZE 

"LWÓW >>>" > 4, 61000 — — 4|--61000r>2=8>>- RE |5 sad 
Podzamcze . 1 13640] — — L| « 13640] , 36 = — — 

' Podwołoczyska M 10020" 1" t0020L == =="ierr" = u AR 
Salur li SZIU 1 15210 —, — —| — > GOP 
Stanislau ; Rt =|| SA. >| R 0890] <= 

„ Tarnopol SA = —da 3 oe 2] 19510 -Treibach 2 20640 2 20640 5 —| — aż a: 
„ Volksgarten 411 12270 = —— PROW | ŚĆ); GEE 

Wien : 28] 421700] - 28) 425800 — = a| "an 
Zborów . 11 15040] —| — 1] 15040] —| — mj 26 

Suma 51| 715700|- - 40| 574770 7, 101950 l 9890 3| 29090 



EKSPEDYCYA ROPY DO RAFINERYI W MARCU 1913. — ROHOEL-EXPEDITION AN RAFFINERIEN IM MARZ 1913. 

: Suma Petrolea* Rt Karpath Braganza Rohag Urycz Montan Fanto Vacuum 
Stacya— Station Faxis - | 27'P< | | 

| MODNIOANIYIM | ERLIBRE PETER 1 ETREUET > ISU 6 SKEEMA 5 -- ETNNBEJ 

Almas Fiizitó 234 3576340] 209! 3204780| — AA RES DR | = R BĘ |. s nA — | - — 25| 3715604. 
Bolechów 1 15270] :1 15270| — e | 2 BA. BEL 88 m [3 CEA M ZE Ex. pan i saa] : 
Bosna-Brod 87| 1205820] 69! 954070] — - | — me ają—— = 18] 251750] — RDA KĘ — | — — | -— — 
Budapest-Ferencsvaros 344| 4725730] 344| 4725730| —— JES Ez a __ 335) RE ACR SB5E| BE | pk | -€ 

„» Miterd . 166 2058020| 166! 2058020] — >> aaa a=: Alm a ES | A > SD | — 
„, kobanya 1 84| 1200760] 84/ 1200760 — 2.453 c 0d GR --99 pAlB EA — s» — | — — | 

Drohobycz (Austria) 229| 3351870] — — | 229] 3351870] — kN, A "PN. —— SSR |--— MA | B|| R RS 23 >. 
Dziedzitz (Schodnica) 452] 6943190] 452! 6943190] —. NE sc, | 3 x. |AE 8 BO O AWCE sA) pa 23 

„ (Vacuum) . 415] 6282590| 265] 4021740| — 2 |= — Mae a. | B — | 20) 206740] — Eo = — | 130| 1964110 
Nieme. o; A 178] 2752180] 178] 2752180] — ADA e RU m | ABE" PE „| 8 DANCE MY [POL BE 
Floridsdorf . 166, 2415300] 125] 1838380] —- =. | — a SE. 89530| 34| 487340] — — |-| — | — . 
Gorlice 2 31250| -2 31250ł- — mę wo R R m R z | R je a. | A] SZ (E; 
Jasło 417| 6426100] 417] 6426100] — act | |) = | BE sa ANR ROSA PARA kaja sA PRE gej 
Jedlicze 88 1229720] 83] 1229720] — wala jj e FE. Ba R) AŻ: 3 SE am | |; * 3 (550 p 
Kemecse 3 28940| 3 28940| — 0 a | SE a A AL PezĄ e. ki. AB, | SME RCA — |- 2 
Kesmark 1 14910] 1 14910 a tg) | MJ 2 5 |08 A | aa Udo AJ | s 8 
Kisvarda 1 10150] 1 10150| — Ex RAZA aż ap ||| sę 62. pok: ók c 26 E 
Kolin 117| 1763480] 117| 1763480] — Re A= e JE 2 > E | — —ajece |) ea Kralup . 283| 3856440] 233| 3356440] —— ERZE ZE RZ 2 AS: R xm] 8 RES ży, p ROA PK Je 
OSN 6: 181] 2690050] 149! 2210060| — = „| sz 32| 479990] — > MA SB 1 PS = A = 3 
Legenyi Michaly 7 76710| 7 TGTJOJ => zo ss, M SEA że = "| Ri: SERI AMM Swuię a BASE rał 
Limanowa . . 323| 4030460] 323] 4930460| — eo oe ze || PRE aS ŚŚ |R 8 2 dż A) 50 s al Ę- 
Maros Vasarhely 29] 462250] — — | — R e Ak, ah 29] 362250] — W ŻA AE. by Ba, ŻE Bi 
Mahr.-Ostrau 326] 4220530] 326| 4220530] — Ea: IWER 38 i] 23 | 288 NE 4) LJ esE pi 

„ Schónberg 136| 2023940] 136! 2023940] — SZ SE ME, SK RAA »3 a | 8 Ra DEL AE] ZAB ka 
Mezó-Telegd 197] 2790500] 197| 2790500] — BAM PO aż por o zE bag. Be. SE 30 |R26: NAGO R$ — |- E. 
Oderberg 342| 5255550] 342] 5255550] -— KŁ, |pde: poc | sh AB2% A asy | |. aa DRA PA DRE e 
Orsowa 80| ' 1065220] - 85| 1065220| — wy Ci KE: PRAĆ BA | SB AB (BR 8, R RADE qq (2 i 2 
Pardubitz 1033] 13409040|1000| 12997530| — Suezę Sb a ARE zad JOB ZE 6 "ARA KAP —d 33| . 411510] — ca 
Peczeniżyn . 41| 497870]. 41| 497870| — a, RL z 1 + 8) SB 9) NŚ ŚĘ$| p iż 253 ed R | rż 
Pozsony 311| 4549280] — — | — — |311| 4549280] — a 7 Aj O aż. |2] <a PE — | - — 
Sereth . 1 9880| 1 9880] — kW, ŻA EA NE EA ZEŃ S$; 5 al sę) e! BB A REC > 
Stanislau 20| 303750] 20] 303750 — SACRA PW | Ek: sDaS0r | AB ŻA A vila RZ PE = AMA j 
Ory RRSO 21| " 402640] 27! * 402640] — SA SE = NSZ > 96] (FOR sIĘĄ * 03 m [ES > ARS e. p) 
Szatmar Nemeti 0 622201: 3 41800] — — | — — | - pŻ 20420 — 13 — | — — | — — 
Triest . 192] 2260840] 151] 1761540] — — | — — | — 4 499300] — — | - — | — = 
Trzebinia Q, 371| 4847540] 371| 4847540] — | ARCANA RX, POR EA sg | PAŁ: |. z" aa e 
S. A. Ujhely 15) 221780] 12| 176330] — — | - — — 30580| 1 14870| — = | — < | "= 
Ustrzyki 74| 1050630] — ae i r że e SW | + JaŻ a WE — | -74| 1050630]: — — |- - Zagórzany . . 152| 2350260] — — | - — | 152| 2350260] — — | — — | — — Sao cs e. 

, Libusza 11| 158420] .11| 158420| -— s Ci: ZAJE A BB o e AB e | A 
Zuczka 2! 81290] 21: </318Bo]". IL AJ A ÓŻ Ró ho” e: ARE R 

| | | Suma . E my 100958670|5954| 84376630 zg 3351870 463 6899540 32 479990 | 1253880 55 798950| 74| 1050630] 33| 411510 so 2335670 
| | Ekspedycya kolejowa do rafineryj — (Bahn-Expedition an Raffinerien) Ve WERJAA AAA" RTZ je 10 odłóż yĘ SA WENNPOSFRUACNNDNE NM 10095.8670 kg. "A » ropy opałowej — Śp PSL ADANIE RAW PASSO 2 4 OOOONADNONE: 11.5700 „ 

Kr. Związek prod. odtłoczył do odbenz. (Produżentenverband abgepipt an EnibenzimietungsansmB r..|.0.0.., 0 1532.9438 , 
„Galicya do rafineryi w Drohobyczu („Galicia* an die Raffinerie in Bed: CARA AEC AO OPORU ACZ: 908.5507 ,, 

Ogólna ekspedycya (Gęęamtexpędiłim).„.. |. |; 2. _. 12608.9315 kg. 
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Eksportowe dostawy uskutecznione w znacznych rozmiarach do wszystkich prawie miejsc kuli ziemskiej, pz 

u 

Galicyjska fabryka narzędzi wiertniczych 

BIURO CENTRALNE 

[|| i FABRYKA sry. ||| 
Stacya kolejowa, 
Urząd pocztowy 
i telegr. w Stryju. 

Konto poczt. Kasy 
oszczędn. 122.331. 

Telegramy : 
„ŚWIDRY, Stryj. 

Nr. telefonu 7. 

FABRYKI UROCZNE 
w GALICJI: 
Borysław, 

teleton Nr. 16. 
Tustanowice, 
telefon Nr. 9. 

Borysław-Wolanka, 
telefon Nr. 64. 

Poki, MAG 
= 

MEGA 
zwa 

SPÓŁKA Z O. P. 
PRZEDTEM 

PERKINS, MAĆ INTOSA % PERKINS 
rok założenia 18850. 
ZL ELLLRzzZLDLLbL 

Wykonują i dostarczają: 
MASZYNY, narzędzia i urządzenia służące do 

głębokich wierceń za naitą systemem kanadyj- 
skim linowym i płuczkowym. 

ŻURAWIE wiertnicze kanadyjskie i kombinowane 
z najświeższemi ulepszeniami, dostosowane 
do rozmaitych głębokości. 

SZKIELETY w konstrukcyi żelaznej żurawi jakoteż 
wież wiertniczych, łatwo rozbieralne. 

KOŁOWROTY parowe (hasple) w różnych wiel- 
kościach znanej pierwszorzędnej jakości (z któ- 
rych obecnie 90 kołowrotów w ruchu). 

POMPY parowe, kieraty pompowe i pompy ropne, 
jakoteż całe kompletne urządzenia do eksplo- 
atacyi ropy. 

SPECYALNOŚĆ: Świdry ekscentryczne Patent 
Mac Garvey we wszelkich dymenzyach. 

NARZĘDZIA i przybory wiertnicze do systemów 
kanadyjskiego, linowego i płuczkowego. 

.ŻERDZIE wiertnicze z żelaza osobliwego gatunku, 
sztangi ratunkowe z jednej sztuki wykute, bez 
spawki, w rozmaitych wymiarach i kalibrach, 
śruby ratunkowe sprzężone, na łożyskach kul- 
kowych obracalne, poruszalne z zewnątrz wieży. 

(Lidl 

| | 

| Fabryka w Anglii : 
Perkins, Mac Intosh 
Petroleum Tool «< 
Boring Co. Limited, 

w St. Albans. 
Telegramy: 

BORING, St. Albans. 

Biuro : 
London, E. (. 
Bishopsgate 79. 

Telegramy : 
OLEBORERS, London. 

jeneralny zastępca 
dla Europy : 

Towarzystwo dla 
handlu, przemysłu 
i roln. we Lwowie, 
ul. Romanowicza 1. 1. 

Telegramy: 

Towarzystwo handlowe, Lwów. 
Telefon Nr. 168. 

Zastępstwa we wszystkich centrach przemysłu naftowego kraju i zagranicy. 

Znaczny zapas wyrobów posiadamy na składzie tak w naszej 
fabryce w Stryju jakoteż w magazynach Towarzystwa dla handlu, 

przemysłu i rolnictwa w Borysławiu i Tustanowicach. 



O PROER 
WYKAZ PRZETŁOCZONEJ ROPY w MARCU 1913. PRODUCTION 

RM 5 „NAJ. 5. IRR NONAA 
Kopalnia | — 5 N= Kopalnia > j= | Ś a g | 
Grube d 5 zę Sa Grube d = > = Sa 
Well a OE 25 Well GE OM = CAP 

ZASZIE ION SRESBC W" 48/4 40 >” | +] 
g| Fortuna RESEE 2-467 >S46U | G>mruda "SOS PRSIEŻI 11/ 
© EPlutol e: ZBRE RE ORO EZOJ FEEGENSIENĘZT ZF" BERNO R | 2074] 
Bios 0 asm" | e/jw imo Arai" | "iS R. (FA 
Banzay >| 5 Is] mea owa ARNE AB 
Banknot | 21 2!/.|| Jakób | 23/5 23/4 

_ Bronisław. | 1417, RER Jawa |—| 291/, 291/, 
keRocm Ge >| BASU RRA "| GUI GEJA | OEAENERE " 

Poppet Br. L- 17558 52 | FEmanud" " | 7 BIEAYO W ROZPCEWEC 
WE (WRZE EE GRAN | | OOZZ RAE. || ZJBRREW, 

P | Długósztaszczi "68440, | Pap" „maj ARONA U RSGDĘ | 00 G30U, 
' | Długosz EU a RZ s kilień RR RGG | TE GG] 11/5 
| Fenomen | 5 AG R SA|IBSODEGNM | ** OBNLE są] "ANZRE 
= |-OARSSPOMARÓLS ADA P> A JESS Sako ża! NYECYE 
SEO 25 SMEE z 24 24 ||-.| Sycylia 10 | 4|s10 
ŚR oe gol REGa | «>| x260 |pRowaa Gi O FEGRA 7 E klzakala | oeana 4 |ozcoii RZA Złotka »|marri Gi 
E kmita >> R Aa __38 || | Wolanka | EEEE 
O) Niagara FLEBAE s RR | E |. XI 2/4] | Rick 
| , Oleum | WS 01/4 QL/A XII JPZĄ ERBszę 1306 

| Tomasz Łaszcz 5 5 | -ASAPOCU 861/4] Ea 
: RUSOARRO | SRC BE M RZ | Co) -<Pzvl 311, E | 

Władysław IL. | 13 BE" EŃ EGZ XVII A E= 
8 Dembowski BB SB | 25%, =uz2bii| OADSIEAKGH A BE" 
_ Elgin CJA Goąk OG GG > SAKE HA | 
"Ella | O0EP | 284 RzL8 Z8E > SĄSRSA = Emil Gaj «| | 684||2| Las (Wald)] V | 284, T14 
| Ernestyna II A|EESRE PRZSAN "||| ME >102E 
Eugeniusz A WRN: 0, $ |sVllp| >< 8 ABB> 

UC 260-135 JEC20UA | azer 24 p” Erdólwerke | JX | 25 ojro SPPSS s: |AGRM 10726 
„Ganzien | mp | 2 | | ZER || EEC AMORE ABE ć 
A | ROK | 25 ox E2Ep BIE ZZA GRGEKE 

"WAM mais niom KĘ Dąbrowa | IV | 116%, | GG 
MAE *| 23M POS SBEDJA SU SCWRRGC RA 3 
VIII. | 48605 kose njJRÓ Ropa zbierana - Sammelól | 4%, | 

D. Fanto Xe] [ESR AB AJNKG NEA = 13 E38 3814 
AIR 4 90 | 90 || Livland 8" o ZBASZW OWĄ 

*e. | Mata] | - | 16825, [823/,| Louise "R 4017, 401,| 
Paulus 69 69 || Marya I. że) 1871/, 18717 
WASTE 181/, 181/.|| Meta I. EFIECA 133, 

Felicia E 'EA 73/,|| Minerwa | SP | BB9 
Felicyan II | ZGUĘ[E | 26'/.|| _| Gliński | 363/4 | 365, 
Frania | 233/14 233,,||E| Litwa | 611/, 611, 

Alfred 121/, T21/.|I*| Tristan | 5 | 5 
Antoni I 44 44 | b | 73, UP 
Ernest 14 14 | II. 893/, 89*/, 

6 .| Galicia I. EB EZ|Ś III. 2714 271, 
= 4 | Juliusz 21/, 21/,|[= V. 1001/, 1001/, 
Ś<| Leon 91/, OWA VI. 2903/, 2907/, 
e Rinito="S>R YA 58/, = VII 451/, -|"2514 

Tadeusz U$=""| ezów A ZIN | X 34 | SET 
William I. | » ALA | 14 || Nordstern 81/, 81/, 

Genia | 701/, | | -70%,|| Otylia 161/, | 
| 

| | | 



|" mRNA "mm 
IN MARZ 1913. | PEIPUNGS- AUSWEIS PRO MARZ 1918. 

9 _ Berta 
pak | 

| =" | 

Paryż AF 

KENKO ANNA | A CC O OOOO RCR 

FPT CE 5182 R R6EGDRAR „RA AJMNI 
|||, 7377 ERAWNWNONYNOWERZE 27 WRA GSK TROÓE 3 "GL... «o TREDORĘ OWA TARO WR. „ca RCA | u | : |» | g | MRUGA, FR 

; © -PSURĄ Kopalnia (512 |, gk5 | 8 | «| 
Koama:. 155.5 JaGJSR Grube (5 EŻEE 3 5 Sa | Well że| 8 |368| Well EX RES] 

| Parnes 21/o ( 2'/.j]| Aleksander EB o <db> JI. 2/6) ATE 
re | "OPECENE RZY Barbara. RZ PE WEEEWAEE ER KA 

| | s ; 

| Paiedn(ksao | 82 R "5/54 AGRIIGNICERE("ZPER RE LUA DEF 61, 
| Bór cda ROZ. |.48 anka I(Boznma | Z 14.424] 
| R |OD || „| 46%] Blochówka ,. | "58 | | -| | 58, | dE Goówik 0 22MAAENIOWANIEM 4'/| 64!/,|| Borysławski JE ET JAR EGR ER ER WRS" 

| 

| 
| 

| 
| a ed 

| Paryż, | 
| 

E| 
| 

| 
| 

6 

-Hubicze 35 | 35 || Estera =", ZoiRRIRGRI W 
„| Dereżyce Gre Emi 164 | | | --B AE Ź | 

| | | —— ocz _ 407] 40%] | Dawidmn il | |5 | Es 5i 
F2l8 "PZBS R BOI RZD3W 

Pomule|Romabem | ra) | | Fo] 47 
|= | SIE 

| 
8 SANO | A2L |. | Klara | BĘ Ludwik D9:2] | a) ag: | 

RIWEŃ="YRSŃ MOE) ISO W TW TVR ERA: CUI |ooonye ca ak | oem | 2]. | 

Fopidiaz „lid WARNA ma PR | -|-—BEJ. | 574 | Tama EE SZ 4 [4 AMG zaRO0C WQ pRA EADAS ONADĄ ESA 
Renata = 64 | 6/4]| Georg | 

r. .zmaaa 711287,| "| 112*/4|| Helena (Wittig) 
| saun 0 JEŻE Ze ae <z]|lgma Rosa PSR ZZ Z 77 Si wk g cy 
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Galizische Bohrwerkzeuś-Fabrik_ 

Pork, Mac” Intosh 4 Z ANOWICZ 
LI 

AR 

4 FABRIK, STRYJ. 
Bahn-, Post- £ 

Telegraphen-Station 
Stryj. 

Postsparkassen- 
Konto Nr. 122.331. 

Telegramm-Adresse : 
„ŚWIDRY Stryj. 

Telephon Nr. 7. 

ZWEIG-FRRRIREN 
IN GALIZIEN : 

Borysław, 
Telephon Nr. 16. 

Tustanowice, 
Telephon Nr. 9. 

Borysław-Wolanka, 
Telephon Nr. 64. 

[m] 

GESELLSCHAFT M. B. H. 
VORMALS 

PERKINS, MACINTOSH % PERKINS 
gegrindet 1885. 

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

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

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

TRANSPORTABLE ausfaconeisen gebaute und leicht 
montierbare Bohrkrine und Bohrturmgeriiste. 

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

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

SPECIALITAT : Excentermeisel Patent Mac Garvey 
in allen Dimensionen. 

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

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

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

„ Verein fiir Handel 
Gewerbe $ Acker- 

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

St. Albans. 
Telegramme : 

BORING, St. Albans. 

Bureau: 
London, E. (. 
79, Bishobsgate. 

Telegramme : 

OLEBORERS, London. 
p ooeeetowocnocnić 

General-Vertreter_ 

liir Europa: 

bau in Lemberg, 
Romanowiczgasse |. 

Telegramm-Adresse : 

HANDELSYEREIN, Lemberg 
Telephon Nr. 168. 

[ml 
Vertretungen in allen grósseren Stellen der Rohólindustrie im In- und Auslande. 
Exportlieferungen im bedeutenden Masse an alle Naphtagebiete des Erdreiches. 

Grosse Vorrite von allen Erzeugnissen in der Fabrik in Stryj 
lagernd, wie auch in Magazinen des Vereines fir Handel, 

Gewerbe und Ackerbau in Borysław und Tustanowice. 
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OD NASZYCH KORESPONDENTÓW. 
Bitków. 
Na kopalni „Opiagu* kończy się montowanie szybu 

„Galla*. Powyższa firma rozpocznie w tych dniach wiercenie 
szybu „Austrya”. 

Że „Wschodnio-galicyjskiego towarzystwa naftowego" 
z siedzibą w Nadwórnie: . Ostatecznie zdecydowano się poruczyć wiercenie pierwszych 
3 szybów w akordzie firmie wiertniczej: Deutsche Tiefbohrge- 
sellschaft w Erkelenz. Technicznym dyrektorem tejże firmy został 
zamianowany inż. Maksymilian d' Eberhardt. Przygotowania do 
wiercenia jdą w szybkiem tempie naprzód. Jeden szyb (Nr. 1) 
montuje się w Bitkowie w południowo-wschodnim kierunku od 
szybów Golda tuż u zbiegu granic Bitkowa, Pniowa 1 Pasiecznej 
na gminnej tłoce nabytej od tow. „Opiag*. Montowanie szybu 
Nr. 2 rozpocznie się: wkrótce w Pasiecznej również w po- 
łudniowo-wschodnim kierunku od szybów Golda i szybu Nr. 1. 
Położenie trzeciego szybu dotychczas nie zadecydowane. Po- 
wyższa firma wiertnicza obejmuje także wiercenia na kopalniach 
Artura Compesa Ś8 Co. w Pasiecznej, gdzie mają przedsięwziąć 
szereg nowych wierceń i pogłębian starych szybów. Daje się tu 
odczuć brak robotników. , 

Akcya wiertnicza towarzys tw akcyjnyc ln. 
W tych dniach połączyły się w celu rozpoczęcia robót wiertn 
czych na tutejszej linii naftowej: Bitków-PniówFasicczne | i U- 
biźnia —- następujące towarzystwa akcyjne: NO 2 11.bm. 
ca* i „Czeski związek rafineryi". Towarzystwa te naby y Hd | 0 i 
kilkumorgowy teren od L. Griffla w Bitkowie w pofudniowo 
wschodnim kierunku od kopalni Norberta Golda. Nabywcy przy- 
jęli na siebie obowiązek rozpoczęcia wiercenia na tymże terenie 
do 2 miesięcy. 

Klimkówka. 
Tow. karpackie po 

szyb. Na kopalni niemiec 
Łodzin (pełnomocnik Dr. 

mpuje tu 2 szyby i montuje jeden nowy 
kiego towarzystwa, na gruntach gminy 
Gottlieb) gdzie 20. ERA 

i iagni i zybi Se in. głębo- montowanie, osiągnięto obecnie w szybie Nr A )- 
kości. Jasielska spółka naftowa rozpoczęła Już „ montowanie 
pierwszego szybu na chłopskich gruntach gminy Klimkówka. 

i ia Galic Karpackiego low. N a- ftowegą w zachodniej Galicyiwedług Sta- 

nu Z początkiem marca br. 

Węglówka. m a Głębokość szybu 58 S wynosi 618.10 m. Ostatnio za” 
puszczone 5" rury zostały częściowo wyciągnięte, pozostało 
w szybie tylko 1C9.04 m. Wiercenie zostało tymczasowo wstrzymane. 

| Sz b 59 S został wywiercony do głębokości 216.20 m. 
i zarurawany 229 219 rurami do 178.90 m. w zapuszczeniu tury 

u | ie się szyb regularnie. | ua Szyb 60 8 ogłębiono do 214,80 m. i zarurowano rurami 

1” do 208. . Pompuje się. | | RE j Szyb 61 S został rozpoczęty dimia 24. grudnia 1912 i wy 
1 7 > % Rur p 9. £ ag U 

PCIE ęokość: szybu Nr. 103 wynosi 437 m. Zapuszczone do 
416.70 m. 10" rury zostały chwycone i obecnie instrumentuje się je. 

Kobylanka. | ; Głębokość szybu Nr. 24 wynosi 589.90 m. 1 do tejże głę- 
bokości zapuszczono 88 100 rury. Pompuje się regularnie. 630 

Szyb Nr. 25 głęboki na 631.40 m. zarurowany do m. 
i i je się regularnie. * vb Nr 28 osiągnął głębokość 51140 m. zarurowany 

229 219 z rurami do 504.77 m. Znajduje się we wierceniu. 
Bóbrka. o. 
Wiercenie szybu Nr. 70 rozpoczęto 1. lutego 1913. BIĘbO” 

kość jego wynosiła 1. marca 41.50 m. zarurowanie blaszane. 
Jaworów. 
Szyb Nr. 1. dowiercono do głębokości 870 m. przy rurach 

166,150. Ponieważ rury te zostały zgniecione, musiano Je WJ” 
ciągnąć. Szyb zostanie zarurowany grubościennemi © rurami. 

Szyb Nr. 2 (Olga) Został rozpoczęty 25. lutego br. Głębo- 
kość wynosiła 1. III. 20.50 m. Zarurowanie blaszane. 

Wulka. 
Szyb Nr. 1 już został kompletnie zmontowany. Przygoto- 

wuje się maszynę parową i narzędzia. 
p zucachannonnć 

Zwracamy uwagę naszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

VON UNSEREN KORRESPONDENTEN. 
Bitków. Auf dem Terrain der Ges. „Opiag* wird der 

Schacht „Galla* fertigmontiert. Schacht „Austria” derselben Ge- 
sellschaft wird dieser Tage in Betrieb gesetzt werden. 

VonderOstgalizisch en Petr.Ges. Wie uns ge- 
meldet wird, wurde die Bohrung der drei neuen Schiichte der Ost- 
galizischen Petr. Ges. der Deutschen Ticfbohrgesellschaft in Erke- 
lenz in Akkord iibergeben. Zum technischen Leiter dieser Firma 
wurde Herr Ing. Maximilian d” Eberhardt crnannt. Die Vorberei- 
tungsarbeiten schreiten im schnellen Tempo vor sich. Ein Schacht 
(Nr. 1.) wird in Bitkow, siidwestlich von den Schichten Norbert 
(Gold an der Grenze der drei Gemeinden Bitkow, Pniów und Pa- 
sieczna auf dem Gemceindeterrain erworben, von der „Opiag” 
Ges., montiert. Die Montage des Schachtes Nr. 2. wird demnachst 
auch siidóstlich von den Gold-Schichten und der Nr. 1. in Pa- 
sieczna begonnen. Die Plazierung des dritten Schachtes wurde 
noch nicht bestimmt. Die obgenannte Akkordfirma dibernimmt 
auch die Bohrungen auf den Oruben der Firma Artur Compes 
% Co. in Pasieczna, wo Verticiungen und Neubohrungen vorgce- 
nommen werden sollen. Mangcl an Bohrarbcitern macht sich 
hier fiihlbar. 

Bohrunterncehmung der Aktienge- 
sellschaften. Dieser Tage haben sich die folgenden 
Aktiengeselischaften zwecks Autnahme der Bohrtitigkcit auf der 
Naphtalinie Bitkow-Pniow-Pasieczna-Lubiznia vercinigt. Montan 
A. G. Schodnica A. G. $ Bóhmischer Raffinerien-Verband. Diese 
Gesellschaften erwarben am 11. d. M. von der Firma L. Griffel 
cin Terrain in Bitków sidóstlich von den Gruben N. Gold 
gelegen und sollen vcertragsgemiss binnen 2 Monaten mit der 
Bohrung beginnen. 

Klimkówka. Die Galiz. Karpathen A. G. hat hier zwei 
Schichte im Pumpbetriebe und ein neuer Schacht wird montiert. 

Auf der Grube (Deutsche Gesellschaft) auf den Gemeinde- 
griinden Lodzin, (Bevollmichtigter Dr. Gottlieb) wo am 20. Ja- 
nuar mit der Montage begonnen wurde, errcichte man bercits 
cine Tiefe von 50 m. 

Die Jasło Petroleum Ges. m. b. H. hat bercits die Mon- 
tage des ersten Schachtes auf dem von den Bauern erworbenen 
Terrain in Klimkówka in Angriff genommen. 

Die Bohrungen der Galiz.Karpathen 
A. Gin Westgalizien nach dcm Stande 
am Anfang Mirz d. JJ. 

Węglówka. Schacht Nr. 5$ S. ist 618.10 m. tief. Die cin- 
gelassenen 5% Róhren wurden teilwcise herausgezogen, im 
Schachte sind noch 109.04 m. iibrig geblieben. Die Bohrung 
wurde zeitweisc cingestellt. Schacht Nr. 59. S. errcichte cine 
Tiecfe 210.20 m. verrohrt mit 229219 m. bis zur Tiefe von 
178.90 m. Nachdem die 7" Róhrenkolonne cingelassen wurde 
wird der Schlacht weiter gepumpt. Schacht Nr. 60. S. wurde bis 
214.80 m. vertieft und mit 7" Róhren verrohrt. Der Schacht wird 
gegenwartig gepumpt. Der am 24. Dezember v. J. in Betrieb 
gesetzter Schacht Nr. 61 S$. ist 147.30 m. tiet verrohrt mit 
9. Schacht Nr. 103 ist 437 m. ticf. Es wird nach 10" Rohren 
instrumentiert. 

_.._ Kobylanka. Schacht Nr. 24. 589.00 m. tiefv i 88 100 mm. wird gepumpt. Schacht Nr. 25. 63140 m. et. ver: 
rohrt_mit 4" wird regelmissig gepumpt. Schacht Nr. 28. erreichte 
die Ticie von 511.40 m. verrohrt mit 229219 wird gebohrt. 
x 0 Ea: Der am I. Februar in Betrieb gesetzte Schacht 

r. waram I. Marz 41.50 m. tief verrohrt mit Blechróhren. 
„ Jaworów. lm Schachte Nr. 1. 870 m. tief wurden die 6" 

gedriickt. Dieselben wurden herausgczogen und wird der Schacht 
mit 6" dickwandigen Róhren verrohrt. Schacht Nr. 2 (Olga) 
dessen Bohrung (am 25. Februar d. J. begonnen wurde war am 
1. III. 30.50 m. tief, verrohrt mit Blechróhren. 

Wulka. Schacht Nr. 1. wurde fertigmontiert. Mit det 
Bohrung wird demnichst begonnen. 

a — 1 — —M— LLL LL _ Www 

J. FATIO, Briissel. 
Verwaitung, Finanzierung, Griindung 
- - - von Aktien-Gesellischaften. - - - 
Altestes Geschift in Belgien fiir den Handel 

von Nafta-Bruttos. 



WIADOMOŚCI OSOBISTE. 
Kierownictwo kopalni „Paryż* w Tustanowicach sprawuje 

tymczasowo p. Benjamin Perlbinderr a nie kol. Antoni 
Foifmann, jak podano w ostatnim numerze. 

Kol. Kazimierz Renefort objął techniczne kierownictwo 
kopalni Karpackiego Tow. w Wysocku wyżnem. 

Kol. Ludwik Hubicki objął kierownictwo kopalń „Hucuł* 
i „Ernestyna* w Tustanowicach. 

t Michał Majewski kierownik kopalń naft., członek 
Związku Techników wiertniczych zmarł 6. b. m. we Lwowie. 
Pozostałej Rodzinie przesyłamy na tej drodze wyrazy serdecznego 
współczucia, 

WIADOMOŚCI RÓŻNE. 
Egzamina na kierowników. W czasie od 7-go do 12-go 

b. m. odbywały się w Borysławiu egzamina na kierowników 
kopalń naity. Do egzaminu zgłosiło się 14 kandydatów. Z tych 
3 otrzymało kwalifikacyę na prowadzenie kopalń należących do 
Il. klasy niebezpieczeńtwa, 4 kandydatów okazało uzdolnienie do 
prowadzenia kopalń l. klasy niebezpieczeństwa, 4 odstąpiło od 
egzaminu, zaś 3 kandydatów nie wykazało odpowiedniego przy- 
gotowania. 

Kwalifikacye na prowadzenie kopalń II. klasy niebezpie- 
czeństwa otrzymali : 

Pp. Ludwik Hubicki, Maryan Precht, Stanisław Stark. 
Uzdolnienie do prowadzenia kopalń 1. kl. niebezpieczeństwa 
wykazali pp. Szymon Krha, Piotr Kucharski, Maks Weinstock 
i Andrzej Żelechowski. 

Wiercenia w Chile. Dziennik „Mercurio* wychodzący 
w Valparaiso, który otrzymaliśmy za pośrednictwem p. W. M. 
Osiadacza z Valparaiso, podaje następującą notatkę o wierceniach 
za ropą pod datą 8. marca b. r. 

„Dzisiaj wyjeżdża do Puerto Montt na południu Chile 
inspektor kopalń w celu zbadania gruntów tamtejszych, na których 
poszukuje się nafty. W Carlempu zawiązała się spółka naftowa 
zp. Ludwikiem Alstadtem geologiem niemieckim na czele, w celu 
podjęcia dalszych wierceń za naftą. Jak nas informują jedno 
z tych wierceń osiągnęło głębokość 513 m. Jest to szyb najgłębszy 
w republice chilijskiej. Dotychczas nie znaleziono tu jednak 
nawet śladów ropy. W tej okolicy będą w najbliższej przyszłości 
przedsięwzięte dalsze wiercenia poszukiwawcze.* 

Z drugiej strony informują nas z Chile, że założone tu 
przed kilku laty towarzystwo „Compania Petrolifera del Pacifico" 
istnieje dziś już tylko z firmy, gdyż dotychczasowe wiercenia na 
wyspie Chiloe jakoteż w okolicy Punta Arenas (Territorium 
Maggallanes) nie dały praktycznych rezultatów a to z powodu 
braku potrzebnych maszyn, braku kapitału i w końcu last not 
least — z powodu braku samego surowca. 

„Borysławski Syndykat.'* Toczą się obecnie pertraktacye 
pomiędzy Drem Witoldem Wittigem a grupą kapitalistyczną 
angielsko-belgijską reprezentowaną przez p. P. Legranda w celu 
nabycia kopalń dawnego „Syndykatu''. 

Kopalnie „Syndykatu* obejmują jak wiadomo 11 szybów 
o głębokości od 800—1100 m. z których 4 są obecnie w ruchu. 

Powyższa grupa angielsko-belgijska nabyła również przed 
niedawnym czasem od Dra Wittiga kopalnię „Helena* i rozpo- 
częła na terenie tej kopalni montowanie nowego szybu „Violetta*, 

Wiec producentów ropy w sprawie sprzedaży rządo- 
wych zapasów. Na zaproszenie wybitnych producentów zebrała 
się dnia 6. b. m. w sali posiedzeń Kraj. Związku producentów 
ropy poważna ilość producentów całego kraju i w obecności 
posłów pp. dr. Halbana i hr. Zamoyskiego, sekretarza lzby hand- 
lowej dr. Korkisa i korespondentów pism tak tutejszych jak 
i wiedeńskich, oraz zagranicznych, przeprowadziła ożywioną, 
a dosyć burzliwą dyskusyę w danej sprawie. Zabierali kolejno 
głos pp. Wolski, Sulimirski, Schutzmann, Zamoyski, Goldmann, 
Mikuli. Przeważna część mówców piętnowała dokonaną sprzedaż 
części rządowych zapasów ropy, jako krok wobec producentów 
nietylko nielojalny, ale wprost swywolny, a ponadto nawet — ze 
względu na niską przez rząd osiągniętą cenę, dla samego rządu 
szkodliwy. Wzywano też interesowany tu w pierwszym rzędzie 
Krajowy Związek producentów ropy do zajęcia energicznego 
stanowiska, a także do wyciągnięcia konsekwencyi na przyszłość. 

Ze strony Krajowego Związku producentów ropy zawiado- 
mili zebranych prezydent inż. Wolski i gen. dyrektor dr. Wasser- 
berger, że w tej sprawie interweniowali 5. b. m. w. mini- 
sterstwie robót publicznych i otrzymali tak od ministra Trnki 
jak i od szefa sekcyi Homanna zapewnienie i upoważnienie do 

PERSONALNACHRICHTEN. 
Die Betriebsleitung der Grube „Paris* in Tustanowice 

tihrt vorldufig Herr B. Perlbinder und nicht Herr Anton 
Hoffmann, was wir hiemit richtigstellen. 

Herr. K. Renefort hat die Betriebsleitung der Naphta- 
gruben der Karpathen A. G. in Wysocko wyżne iibernommen. 

Herr Ludwik Hubicki iibernahm die Betriebsleitung der 
Gruben „Hucuł* u. „Ernestyna' in Tustanowice. 

* Michał Majewski Grubenbetriebsleiter, Mitglied des 
Bohrtechniker-Verbandes in Borysław Verschied am 6. d. M. 
in Lemberg. 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 
Befahigungspriifungen. Vom 7. bis 12. d. M. wurden in 

Boryslaw die Befdhigungspriifungen der Kandidaten auf Betriebs- 
leiter abgehałten. Zur Priitung haben sich 14 Kandidaten ange- 
meldet, von welchen 3 die Befdhigung zur Leitung ' der Naphta- 
gruben der Il. Gefahrsklasse, und 4 die Befahigung zur Leitung 
der Naphtagruben der 1. Gefahrsklasse nachgewiesen haben. 
Von den iibrigen Kandidaten haben 3 keine geniigende Vor- 
bereitung nachgewiesen und 4 haben sich der Priifung nicht 
unterzogen. Die Befdhigung zur Betriebsleitung der Gruben der 
Il. Gefahrsklasse erhielten: Ludwik Hubicki, Maryan Precht, 
Stanisław Stark. Fiir die Gruben der I. Gefahrsklasse : Szymon 
Krha, Piotr Kucharski, Max Weinstock und A. Zelechowski. 

Bohrungen in Chile. Das in Valparaiso erscheinende Tag- 
blatt „Mercurio* bringt unter dem Datum vom 8. Marz a.'c. die 
folgende Notiz bez. der Bohrungen nach ÓI: 

„Feute begibt sich nach Puerto Montt, Siidchile der Gru- 
beninspektor, zwecks Untersuchung der dortigen Terrains, auf 
welchen nach Ol gebohrt wird. In Carlempu wurde eine Petro- 
leumgesellschaft mit einem deutschen Geologen H. Ludwig Alstadt 
an der Spitze gegriindet welche eine Bohrtitigkeit aufnehmen 
soll. Wie uns berichtet wird, erreichte eine der hiesigen Bohrun- 
gen die Tiefe von 513 m. Es ist dies der tiefste Schacht in Chile. 
Bis zur Stunde hat man jedoch keine ÓOlspuren gefunden. In 
dieser Gegend sollen demnichst weitere Forschungsarbeiten vor 
genommen werden.* 

Von einer gut informierten Seite in Valparaiso erhalten 
wir die Nachricht, dass die hier vor einigen Jahren gegriindete 
„Compania Petrolifera del Pacifico'* heute noch nur dem Namen 
nach exist'ert, indem die bisherigen Bohrversuche auf der Insel 
Chile und ferner in der Nahe von Punta Arenas (Territorium 
Maggallanes) praktische Resultate nicht gezeitigt haben, cines- 
teils wegen an hierzu erforderlichen Maschinen und anderseits 
wegen Mangel an effektivem iGapital und last not least — dem 
Stoffe selbst. 

„Boryslawer Syndicat*. Zwischen Dr. W. Wittig und 
einer englisch-belgischen Kapitalisten-Gruppe vertreten durch 
M. P. Legrand werden zur Stunde Verhandlungen betr.. den 
Ankauf durch die letzteren der Gruben des gew. „Boryslawer 
Syndicats' gepflogen. 

Bekanntlich befinden sich auf dem Terrain des „Syndicats* 
11 Schichte von 800 bis 11C0 M. tief, von welchen 4 gegenwartig 
im Betriebe stehen. 

Die obgenannte englisch-belgische Gruppe hat bereits vor 
einiger Zeit von Dr. Wittig die Grube „Helena* in Boryslaw 
erworben, auf welchem Terrain ein neuer Schacht „Violetta' 
montiert wird. 

Produzenten-Meeting in Angelegenheit der staatlichen 
Rohólverkiufe. Auf Einladung des Produzentenkomitees haben 
sich am 9. d. M. im Sitzungssaale des Landesverbandes in Lem- 
berg die Rohólproduzenten aus ganz Galizien in ansehnlicher 
Zahl eingefunden. In Anwesenheit der Reichsratsabgeordneten 
Herren Dr. Halban und Grafen Zamoyski, des Sekretirs der 
Handels- und Gewerbekammer Dr. Korkis und der Berichter- 
statter der galizischen, Wiener und ausldndischen Zeitschriften 
entspann sich eine lebhafte und ziemlich aufgeregte Diskussion, 
in welcher die Herren Wolski, Sulimirski, Zamoyski, Schutzmann, 
Goldmann und Mikuli das Wort ergriffen. Die Mehrzahl der 
Redner bezeichnete den erfolgten Rohólverkauf nicht nur als 
einen unloyalen, sondern als einen direkt freien Schritt, welcher 
fiberdies mit Riicksicht auf den erreichten niedrigen Verkaufs- 
preis der Regierung selbst einen Schaden bringe. 

Der hier in erster Linie interessierte Landesverband wurde 
auigefordert bez. des erfolgten Verkaufes eine energische Stellung 
zu nehmen und in der Zukunit die Konsequenzen zu ziehen. 

Von Seiten des Landesverbandes der Rohólproduzenten 
haben Herr Pradsident Ing. Wolski und Generaldirektor Dr. Wasser- 
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ogłoszenia, że ponad sprzedaną już ilość 5300 wagonów ropy 
rząd dalszych ilości "Dod nie zamierza i że żadnych w tym 
kierunku nie prowadzi pertraktacyj. To oświadczenie „uspokoiło 
zebranych, poczem powzięto rezolucyę następującej treści : 

„Zebrani na wiecu 6. kwietnia 1913, producenci naftowi 
zagłębia borysławsko-tustanowickiego, jak również reprezentanci 
producentów z innych obszarów naftowych całego kraju, dają 
wyraz poważnemu zaniepokojeniu Z powodu wiadomości 0 do- 
konanej przez rząd sprzedaży 5300 wagonów Z zapasów. ropy 
dostarczonej rządowi przeważnie z bardzo znacznemi ofiarami 
i z wyraźnem przeznaczeniem na cele opałowe. Sprzedaż ta Ea 
większą przemysłowi surowca ropnego przynosi szkodę, że Z 
stała dokonana dodczas najwyższej światowej konjunktuty po ke 
nach nadzwyczajnie niskich, przyprawiających 1 = oka 
o znaczne straty. Zebrani producenci przyjmują Z za SA RA 
do wiadomości oficyalne oświadczenie ministerstwa ro , p a 
licznych, złożone wobec reprezentacyi Krajowego Związ RU PE 
ducentów ropy, że rząd dalszej ropy sprzedawać nie będzie 1 ŻE 
w tym kierunku nie prowadzi żadnych dalszych pertraktacy|. 

Produkcya za miesiąc marzec. 
Ogólna produkcya w marcu wynosiła : 

w Borysławiu . . 181034 cystern 
w Tustanowicach . 5792!/o 

Razem . 76121/, 
czyli ogólna produkcya w marcu wynosiła więcej o 958.4319 kg. 
niż w lutym. 

Z tego na grupę „Premiera przypadało: 

» 

Tryumf . 008.0058 kg. 
Carpathian .412.2501 ,, 
Premier. : . 402.5524 ,, 
Erdólwerke . 75.1071 ,, 
Alfa SWANN 

Razem 1853.6971 kg. 
czyli 24:40/, ogólnej produkcyi Borysławia i Tustanowic 

- Na POŻOS wieksze fed przypada: Karpaty 40M 
(9.40/,), Fanto 652.0697 kg. (8.580/,) Nafta 595.6985 kg. (7. al: 
Vereinigte 404.7614 kg. (5.34%), Galicya 244.2906 kg. (3.*1 40 
Montan 132.24226 kg. (1.740/,). Pozostałe drobne firmy WYP/O > 
kowały razem 3000.8012 kg. czyli 39.490/, ogólnej produkcyi. Akcyjne Towarzystwa wyprodukowały 4596.1739 kg. A: 
60.510/,, z czego na producentów rafinerów przypada 4191.4127 kg. 
czyli 55.170/0. 

Ekspedycya ropy Ze stacyi Borysław w miesiącu marcu 
wynosiła : 

| Do raliaeryjs > 7 10035.8070 kg. 
ia Opar... +smow zLO/00: 4 
Galicya dorafiner. w Dro- e 
HODYCZEJWE : Sass 908.5507 ,, 
Kraj. Związek =: 
) „c. k. fabr. olejów DL 1531.9438 - ,, 

miner. w Drohobyczu . 
ee Razem 12608.9315 kg. 

czyli o 3697.4415 więcej niż w lutym b. r. 
act iągłemu Cena ropy w miesiącu marcu Db. r. podlegała ciągłe 

wahaniu. CE ropy, notowana na giełdzie: lwowskiej była 
5/IIl 9.64, 10/11 10.10, 15/111 965, 20/111 9.60, 29/11 9.20. Usposo- 
bienie na giełdzie w ciągu miesiąca było chwiejne. 

Ruch wiertniczy zarówno w Borysławiu, Tustanowicach 
i okolicy stale ożywia się. Wprawdzie w miesiącu marcu me 
dowiercono takiej ilości szybów jak w lutym, to jednak w kilku 
szybach zwiększyła się produkcya. Dnia 10/III dowiercono szyb 
Freidenheim XI (Fanto) w głębokości 1396 m. z produkcyą 
31/—4 cystern dziennie. 

Karpaty w szybie Nr. XXII podniosła się produkcya do 
5 cystern. W szybie „Dembowski* podniosła się produkcya do 
2:cystern. Dnia 18/II1 dowiercono szyb Waliszko w głębokości 
1143 m. 3 cysterny dziennie, poczem produkcya spadła do 1!/o 
cysterny. Wreszcie 22/1] dowiercono w głębokości 1189 m. szyb 
Estera z produkcyą 7 cystern dziennie. 

Dowiercone w ostatnich paru miesiącach szyby, są to 
przeważnie szyby stare, jest więc nadzieja, że szereg nowych 
szybów, w których rozpoczęto ostatnimi czasy wiercenia, wpłynie 
na utrzymanie istniejącej produkcyi Borysławia i Tustanowic 
jeszcze dłuższy czas. Zauważyć się daje, że ruch wiertniczy 
w Borysławiu, Tustanowicach i graniczących z nimi miejsco- 
wościach się rozwija. Tow. British Austrian Oil. Co nabyło około 
8-morgów terenu na Mraźnicy, celem rozpoczęcia wierceń. Dy- 
rektor Fr. Brugger nabył. w Ratoczynie 30 morgów tereńu gdzie 
rozpocznie wiercenie dwoma szybami. Na kopalni Meta I. rozpo- 
częto montowanie nowego rygu. Szyb Ratoczyn l. dowiercony 
swego czasu do 870 m. znowu puszczono w ruch. Tow. „Nafta* 
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berger den Versammelten mitgeteilt, dass sie diesbez. am 
5. d. M. das Ministerium fiir Offentliche Arbeiten interpelliert 
hatten und vom Herrn Minister Trnka als auch vom Sektionschef 
R. von Homann die Versicherung und die Erlaubnis zur Offentli= 
chen Wiederholung erhielten, dass ausser des bereits verkauiten 
Quantums von 5300 Zisternen Rohól, die Regierung keine weite- 
ren Quanten weder zu verkaufen beabsichtigt noch diesbeziiglich 
verhandle. Diese Erklirung hat auf die Versammelten beruhigend 
eingewirkt und die Versammlung fasste die folgende Re- 
solutlon : 

„Die am 6. April 1913 versammelten Rohólproduzenten 
von Boryslaw-Tustanowice als auch die Vertreter der Produzenten 
von anderen Petroleumgebieten des ganzen Landes, einer ernsten 
Beunruhigung wegen der Nachricht iiber den erfolgten Verkaui 
von 5300 Zisternen Rohól, welches der Regierung vorwiegend 
mit sehr bedeutenden Verlusten und mit der ausdriicklichen Be- 
stimmung zu Heizzwecken verkauft wurde, den Ausdruck geben. 
Dieser Verkauf bringt der Rohólindustrie einen um so grósseren 
Schaden, da derselbe wadhrend der hóchsten Weltkonjunktur zu 
ungemein niedrigen Preisen eriolgte, was auch fiir die Regierung 
selbst grosse Verluste bedeutet. Die versammelten Produzenten 
nehmen die offizielle Erklirung des Herrn Arbeitsminister, dass 
die Regierung keine weiteren Rohólverkdufe abschliessen wird 
und diesbez. keine Verhandlungen pflege, mit Zufriedenheit 
zur Kenntnis*". 

Die Produktion im Marz. 
Die Gesamtproduktion betrug im Monate Marz: 

IBOBONWYSAW ma. 18103/, Zist. 
in Tustanowice SŁÓŻ Jo, 

Zusammen . 76121/, Zist. 
und war somit um 958.4819 Zist. grósser als im Vormonate. 

In der Marzproduktion partizipiert die Firma Premier mit: 
Triumph . . 908.0053 kg. 
Carpathian .412.2551 ,, 
piemier |. - 4020024. .. 
BIGOPWeGRE . fO1U71.., 
Alpha M4 2x; ,, 

Zusammen 1853.6971 kg. 
oder 24.4%/, der Gesamtproduktion von Boryslaw-Tustanowice. 
Auf die iibrigen grósseren Firmen entfallen: Karpathen 713.2 Zist. 
(9.40/) Fanto 652 Zist. (8.580/0) Naphta 595.7 Zist. (7.840/5) 
Vereinigte 404.7 Zist. (5.34%/0) Galicia 244.3 Zist, (3.210/,) Montan 
132.4 Zist. (1.74*/,). Die Produktion der iibrigen kleinen Firmen 
betrug zusammen 3000 Zist. oder 39.499”/, der Gesamtproduktion. 

Die Produktion der Aktiengesellschaften betrug 4596.1739 kg. 
oder 60.517/, wovon auf die Produzenten-Raffineure 4191.4127 kg. 
oder 55.110/, entfallen. 

Die Rohólexpedition von der Station Borysław betrug 
im Marz: 

an die Raffinerien . . . 10005.6070 kg. 
zu [ICIZZWECGZEN >... GLOMR _ 
Galicia an ihre Raffincrie 
R DTORODYCZ 209000. SB9.DG07 -;, 
Landesverband an die k. 
k. Mineralólfabrik in Dro- 
NODZE 08 to 1531.0438 3» 

Sa. . 12.608.9315 kg. 
Somit war die Expedition um 3697.4415 kg. starker als im 

Vormonate. 
Die Rohólpreise im Marz fluktuierten sehr stark. Am 

Lemberger Rohólmarkte wurde notiert: 5/HI 9.64 -- 10/1 10.10 
— 15/11 9.65 — 20/11 9.60 — 29/11 9.20. 

Die Bohrtatigkeit in Boryslaw, Tustanowice und in der 
Umgegend wird immer lebhafter. Es wurden zwar weniger 
Schichte als im Februar aufgeschlossen, jedoch ist die Tagespro- 
duktion einiger Schichte gestiegen. Am 10. Marz wurde der 
Schacht Freidenheim XI (Fanto) in einer Tiefe von 1396 m. mit 
31/,—4 Zisternen pro Zug fiindig. lm Karpathenschachte Nr. XXII. 
stieg die Produktion auf 5 Zist. pro Tag. Im Schachte Dem- 
bowski hob sich die Produktion auf 2 Zist. Am 18/III wurde der 
Schacht Waliszko: in einer'Tiefe von 11438 m. erbohrt und am 
22/II1 wurde der Schacht Estera in einer Tiefe von 1189 m. fiin- 
dig. Die Mehrzahl der in den letzteren Monaten erbohrten pro- 
duktiven Schichte bilden die alten Bohrlócher, man dari somit 
annehmen, dass die ganze Reihe von alten Schichten, welche 
in der letzteren Zeit in Betrieb wieder gesetzt wurden, zur Er- 
haltung der Produktion von Borysław-Tustanowice auf der ge- 
genwirtigen Hóhe, beitragen wird. 

Fine regere Bohrtatigkeit macht sich in Boryslaw, Tusta- 
nowice und den Nachbargemeinden fihlbar. Die British-Austrian 
Oil Co. erwarb zka 8 Joch Terrain in Mraźnica. Direktor 
Fr. Brugger hat in Ratoczyn 30 Joch gepachtet, wo er demnichst 
mit zwei Bohrungen beginnen wird. Auf der Grube Meta I. wird 
cin neuer Bohrrig montiert. Schacht Ratoczyn L seinerzeit bci 



p - r iamikwit admi WE RWZMYWYCEWY VEZ GB ofe OK owo um dwdaceneńu 2 
nn A M a a aa a Akad A a MELERS=.. 1.160 

rozpoczęło wiercenie jednego szybu obok kop. Bohemia a dru- 
giego w Tustanowicach szyb Fiume XII. Z powyższego przeglądu 
wynika, że ruch wiertniczy na Podkarpaciu ani na chwilę nie 
ustaje. 

Ostatnie ceny ropy marek specyalnych według notowań 
lilii Praskiego Banku Kredytowego we Lwowie są następujące : 
(za 100 kg.). 
Urycz. . . . . . . . . . loko stacyą Borysław K 14— 
Bitków . . . . . . . . . , > Nadwórna „ 1950 
Schodnica . . . . . . . . , » Borysław , 13— 
Rogi, Równe, Potok. . . . . , » Krosno „ 1250 
Wielopole . . . . . . . . , » Zagórz „ 11:50 
Olszanica, Ropienka, Wańkowa , » Olszanica „ 12-— 
Mraźnica SOKSREPEPEEm » Borysław „ 1075 
Libusza . . . . . . . . . , » Zagórzany ,„ 1250 
Harklowa . . . . . . . . , » Skołyszyn „ 11:50 

Na odbytem dnią 27. z. m. Walnem zgromadzeniu Banku 
niemieckiego, oświadczył generalny dyrektor p. v. Gwinner, że 
rozsiewane pogłoski, jakoby interesa naftowe Deutsche Bank 
znalazły się w trudnej sytuacyi w razie niedojścia do skutku 
monopolu naftowego w Niemczech są zupełnie bezpodstawne. 
Również oświadczył, że pogłoska jakoby przedłożenie ustawy 
imonopolowej było wniesione tylko w interesie Deutsche Bank 
jest wyssanem z palca kłamstwem. 

Budowa rządowych rurociągów z Ploesti do Konstancy 
została oddana amerykańskiemu trustowi stalowemu. Na dostawę 
pomp, motorów Diesla, kurków i wentyli wpłynęła ogromna 
liczba ofert przeważnie z fabryk niemieckich. 

Dnia 29. z. m. odbyło się w biurach Disconto Gesellschaft 
w Berlinie Walne Zgromadzenie tow. Allgemeine Petroleum In- 
dustrie-Aktien-Gesellschaft pod przewodnictwem Dra Solomonsona. 
Na walnem zgromadzeniu był reprezentowany kapitał akcyjny 
w wysokości 11,856.000 marek. Walne zgromadzenie przyjęło 
bilans, udzieliło absolutoryum zarządowi i uchwaliło cały szereg 
zmian statutu, Ustępujący członkowie rady nadzorczej pp. Dr. A. 
Salomonson, konsul gen. Dr. Paul v. Schwabach i Dr. Alfred 
List zostali ponownie wybrani. 

Z okazyi prośby koloszwarskiego Związku Urzędników 
państwowych o dostarczanic jego członkom gazu po cenie 
kosztów własnych przedsięwzięto obliczenia, które wykazały, że 
dotychczasowe szyby gazowe z Kisarmas dostarczają dziennie 
2 miliony kub. m. gazu co równa się 730 mil. m. kub. rocznie. 
Ponieważ Budapeszt konsumuje rocznie tylko 60 mil. kub. m. 
gazu przeto produkcya szybów w Sarmds mogłoby zaopatrzyć 
wszystkie miasta leżące wzdłuż rurociągu w tani opał, Światło 
i siłę motoryczną. 

Maniusia Oil Co. Ltd. W Londynie zostało zarejestrowane 
towarzystwo pod powyższą firmą z kapitałem 10 C00 funtów ce- 
lem eksploatacyi nafty w Galicyi. Biuro towarzystwa znajduje 
się w Preston, 54. Fishergate. 

Pożar w Moreni. Dnia 18. marca wybuchł na terenach 
naftowych w Moreni-Bana ogromny pożar. Około godz. 8-mej 
rano nastąpiła silna eksplozya i równocześnie począł płonąć szyb 
Nr. 8 tow. „Roumanian Consolidated*. 

Ponieważ powietrze z tej okolicy przesycane jest gazami 
naftowymi, rozszerzał się pożar bardzo szybko, tak, iż także szyby 
Nr. 9, 10i 11 powyższego towarzystwa jakoteż szyb Nr. 25 tow. 
„Astra Roniana' stanęły w ogniu. 

Podczas pożaru zostało ciężko uszkodzonych 10 osób, 
z których pięć zmarło. Między zmarłymi znajduje się także brat 
dyrektora tow. „Roumanian Consolidated'" Masterson. 

Dochodzenia urzędowe wykazały, że szyb Nr. 8. tow. 
„Roumanian .Consolidated" znajdował się w stadyum wybuchu 
podczas gdy równocześnie oddalony o 20 m. szyb tegoż towa- 
rzystwa Nr. 11. był w pełnym ruchu. Iskry z motoru elektrycznego 
na szybie Nr. 11. zapaliły gazy wydobywające się ze szybu wy- 
buchowego. 

Wskutek tego wypadku robotnicy okręgu Moreni podrażnieni 
ofiarami w ludziach ogłosili strejk i zażądali poczynienia kroków 
w celu zapewnienia robotnikom większego bezpieczeństwa. 

Na skutek daleko idących obietnic rządu rumuńskiego 
i towarzystw naftowych robotnicy powrócili po kilku dniach do 
pracy. 

Nr. 7 
ciner Tiefe von 870 m. eingestellt, wurde wieder in Betrieb ge: 
setzt. Mineralólraffinerie A. G. (Naphta) hat eine neue Bohrung 
unweit von der Grube Bohemia und eine zweite Bohrung „Fiu- 
me XII" in Betrieb gesetzt. 

Aus der obigen Ubersicht, folgt es, dass die Bohrtatigkeit 
in den Karpathen nicht fiir cine Weile aufhórt. 

Preisnotierungen fiir Rohólspezialmarken nach dem Be. 
richte der Filiale der Prager Creditbank in Lemberg: (pro 100 kg.) 
Uryczer . loco Bahnstation Boryslaw K 14 
Bitków . . . . . . . , » Nadwórna „ 1950 
Schodnica . . . . . . , » Borysław „ l3— 
Rogi,RóÓwne, Potok . . . , » Krosno „ 1250 
Wielopole . . . . . . , » Zagórz „ 159 Olszanica, Ropienka, 
Wańkowa o p » Olszanica , ]2-— 
Mraźnica . . . . . . , » Borysław * „ 1075 
Libusza . . . . . . . , » Zagórzany „ 12:50 
Harklowa. . . . 2, , Skołyszyn „ 1150 

In der am 27. v. M. abgehaltenen Generalversammlung 
der Deutschen Bank erklirte Herr Generaldirektor v. Gwinner 
die in der Oeffentlichkeit verbreitete Ansicht, dass die Petro- 
leuminteressen der Deutschen Bank notleidend wiirden, wenn das 
Reichspetroleummonopol scheiterr sollte, fiir nicht zutreffend. 
Dass der Gesetzentwurf nur im Interesse der Deutschen Bank 
cingebracht worden sei, ist cine freie Erfindung und direkte Liige. 

Der Bau der staatlichen Rohrleitungen von Ploesti nach 
Constanza ist vor Kurzem an den amerikanischen Stahitrust ver- 
geben worden. Fiir die Lieferung der zugehórigen Dieselmotoren, 
Pumpen, Hahne und Ventile liegt jetzt eine ganz ungewóhnlich 
grosse Zahl von Angeboten, insbesondere von deutschen Fabri- 
ken, vor. 

Am 29. v. M. fand in den Geschiaftsriumen der Direktion 
der Disconto-Gesellschaft in Berlin die Generaiversammlung der 
Aligemeinen Petroleum-Industric-Aktien-Gesellschaft unter dem 
Vorsitz von Dr. Salomonson statt. In der Generalversammlung 
waren 11.556.000 Mark Aktien vertreten. Die Bilanz wurde cinstim- 
mig genelimigt, dem Vorstande das Absolutorium erteilt und cine 
Reihe von Statuteninderungen beschlossen. 

Die aus dem Auisichtsrat scheidenden Mitglieder und 
zwar Dr. Arthur Salomonson, Generalkonsul Dr. Paul von Schwa- 
bach und Dr. Alfred List wurden einstimmig wiedergewiihIt. 

Verwertung des Sarmaser Erdgases. Aus Anlass des 
Umstandes, dass der Kolozsvarer Verein der Staatsbeamten um 
Ueberlassung von Erdgas zum Selbstkostenpreis ansuchte, wurde 
cine Statistik eingeleitet, welche sehr interessante Daten ergibt. 
Es wurde festgesiellt, dass die bisherigen Bohrungen cin tagli- 
ches Quantum vom 2 Mill. Kubikmeter Erdgas liefern, was cin 
jahrliches Quantum von 730 Millionen Kubikmeter ergibt. In 
Anbetracht, dass die Hauptstadt Budapest jahrlich kaum 60 Mill. 
Kubikmeter (jas konsumiert, kónnten mit einer entsprechenden 
Leitung sowohl die Hauptstadt wie simtliche Stidte entlang 
der Leitung mit billigem Heiz- und Beleuchtungsmaterial ver- 
schen und ausserdem die Personenziige durch elektrische Motore 
betrieben werden. | 

Maniusia Oil Co. Ltd. wurde in London mit einem Ka- 
pital von 10.000 Pfund registriert. Zweck der Gesellschaft Ankauf 
von Petroleumterrains in Galizien. Biiro 54. Fishergate, Preston. 

Brand in Moreni. Am 18. Marz brach ein grosser Brand 
auf den Petroleumfeldern von Moreni-Bana aus. Um 8 Uhr mor- 
gens hórte man eine starke Detonation. Gleich darauf sah man 
das Bohrloch 8 der „Roumanian Consolidated* in Flammen. Da 
die Luft an diesem Orte von Gasen geschwadngert, ist wurde 
das Feuer mit grosser Geschwindigkeit weiter verbreitet, so dass 
auch die Bohrlócher 9, 10 und 11 der genannten Gesellschaft. 
sowie Bohrloch 25 der „Astra Romana" in Brand gerieten. Leider 
sind bei dem Ungliick auch 10 Personen schwer verletzt worden, 
von denen 5 ihren Verletzungen erlegen sind. Unter den Toten 
befindet sich auch der Bruder des Direktors der „Roumanian 
Consolidated', Masterson. | 

Die amtliche Untersuchung ergab folgeride Feststellung : 
Die Sonde Nr. 8 der Gesellschaft „Roumanian Consolidated* be- 
fand sich in Eruption, wihrend gleichzeitig auch die in einer 
Entiernung von 20 Metern gelegenen Sonde Nr. 11 der gleichen 
Gesellschaft in Tatigkeit war. Von dem elektrischen Motor dieser 
Sonde sprangen einige Funken ab, welche die aus der in Eruption 
befindlichen Sonde austrómenden Gase entziindeten. 

Iniolge dieser Vorkommnisse hatten siimtliche Arbeiter von 
Moreni den Streik erklirt und Massnahmen behufs grósserer 
Sicherheit gefordert. Der Streik, der zu einer grossen Gefahr 
fir das ganze ruminische Oelgebiet hatte ausarten kónnen, 
wurde Dank dem weitgehenden Entgegenkommen der ruminischen 
Regierung und der Bohrgesellschaften nach einigen Tagen erledigt. 

| ona oai 
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KRONIKA RUCHU. 
Z notatek naszego biura statystycznego. 

1/4. 
Szyb „Zeppelin* Nr. I. w Tustanowicach ma 1150 m. 

głębokości i wierci się w piaskowcu. 
Szyb „Zeppelin Nr. Il. w Tustanowicach ma 550 m. 

głębokości, rury 9" średnicy i wierci się Ww iłołupkach. 
Szyb „Szczęść Boże* w Tustanowicach ma 640 m. 

głębokości, rury 9" i wierci się w piaskowcach z łupkami. 
Szyb „Eugeniusz* w Tustanowicach 1314 m. głęboki 

tury ma 6" śred., szyb wierci się i tłokuje się przez 1 szychtę 
| t. ; RZY DĄ Żaucć firmy D. Fanto et Ska w Tustanowicach po 

pożarze już odbudowano i zmontowano a jutro prawdopodobnie 
rozpocznie się w nim tłokowanie. 

2/4. R 

W szybie ,,Silva płana'' rozpoczęto dzisiaj zapuszczać 
5' rury do tłokowania, wobec czego w szybie tym niema na 
razie żadnej produkcyi. WE Szyb” „Wit RZ do firmy W. Sulimirski et Ska 
w Borysławiu ma 740 m. głębokości przy 7" średnicy rur i wierci 
się w piaskowcach z łupkami. 

Szyb „Port Arthur" Nr. II. (Akc. Tow. Montan) ma 1226 m. 
głębokości przy 5" średn. rur i wierci się oraz tłokuje się przez 
1 szychtę. ; > 
,. Szyb „Sedno* w Popielach ma 976 m. głębokości przy 

1 średn. rur i wierci się w iłołupkach. 

3/4. Szyb „„Klaudyusz'** (Spitzmann, Kammermann et Morgen- 
stern) w Schodnicy, 242 m. głęboki otrzymał wczoraj przy 
próbnem pompowaniu około 1/» cysterny produkcyi. 

szybie „„Galicya I.'* w Tustanowicach zapuszcza SIę 
nową turę 4" rur. 
ż W szybie „„Hansagluck* w Tustanowicach ruch czasowo został zastanowiony. 

Na kopalni „Camil!a* w Tustanowicach rozpoczęto rekon- 
strukcyę rygu i otworu świdrowego. 

Szyb „Kleopatra (Galicia) w Truskawcu ma 1621 m. 
głębokości, zarurowany jest rurami 4" i wierci się. 

4/4. 
Szyb „Etna* w Borysławiu (D. Fanto et Ska), który przed 

tygodniem puszczono w ruch, ma obenie 61 m. głębokości 
i wierci się w rurach 14" średnicy. 

Szyb „Dawidmann Il.'* w Borysławiu, który dotychczas 
produkował 1/» cysterny po pogłębieniu dostał 11/, cyst. dziennej 
produkcyi. Szyb ten ma 117440 m. głębokości i 5" rury. 

W szybie „„Gottfried* w Mraźnicy otwór świdrowy od- 
gwożdżono i obecnie zapuszcza się 7* rury. 

Produkcya szybu „„Klaudyusz'** w Schodnicy wynosi około 
6000 kg. dziennie. 

5/4. 
W szybie Gal. Kasy Oszczędności Nr. XVIII/7 w Bo- 

rysławiu wznawia się ruch wiertniczy i w tym celu rozpoczęto 
montowanie rygu. 

W Mraźnicy buduje firma Longchamps 8. Co. szyb na 
terenie Iwańczuka między kopalniami „Blochówka* i „Monaco*. 

W szybie Galicyjska Spółka Nr. IV. w Tustanowicach 
z powodu instrumentacyi za tłokiem nie tłokuje się. 

W szybie „Lina l.* w Schodnicy po pogłębieniu otworu 
do 412 m. gł. płyn podniósł się do wysokości 180 m., wobec 
czego dziś zapuszcza się pompę. i 

Szyb „„Mukden Il.'* w Tustanowicach produkuje od wczo- 
raj 11/, cyst. dziennie. 

T/4. 
W szybie „Silva Plana'* w Borysławiu zapuszczono już 

5" rury i dziś rozpoczęto tłokowanie. Produkcyi na razie nie 
można oznaczyć, w każdym razie będzie ona większą jak po- 
przednio, zatem 2—21/, cyst. 

Szyb „Ella'* w Tustanowicach produkuje od soboty 3—3'/, 
st. dziennie. 

e Szyb „Nafta |.'* pogłębia się, wobec tego nie ma żadnej 
rodukcyi. > Pdbńć tłokowanie, przedsięwzięte w szybie „Lina I.* 

w Schodnicy, wydało bardzo słaby wynik, wobec czego szyb 
pogłębia się dalej. 

8/4. 
W szybie „Galicyjska Spółka naftowa'* Nr. IV. w Tu- 

stanowicach wyciągnięto już pozostały w otworze tłok i dziś 
rozpoczęto tłokowanie. Dzisiejszą produkcyę tego szybu oceniają 
na 3 cysterny. 
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SACE 
BETRIEBSKRONIK. 

Aus den Notizen unseres statistischen Biiros. 

1/4. 
Schacht „Zeppelin* Nr. 1. in Tustanowice 1150 M. tief 

in 7" Róhren wird gebohrt im Sandstein. 
Schacht „Zeppelin* Nr. II. in Tustanowice 550 M. tief 

in 9" Róhren wird gebohrt im Schieferton. 
Schacht „Glickauf' in Tustanowice 640 M. tief in 9" 

Róhren wird gebohrt im Sandstein u. Schiefer. 
Schacht „Eugeniusz* in Tustanowice 1314 M. tief in 6" 

Róhren wird eine Schicht gekolbt mit einem Resultat 1/, Cist. 
und zwei Schichten gebohrt. i 3 

Schacht „Zeus' der Firma D. Fanto et Co in Tustanowice 
ist nach dem Brande schon neumontiert und warscheinlich morgen 
wird man das Kolben beginnen. 

2/4. | 
Im Schacht „Silva Plana'* in Borysław werden heute 

5" Róhren zwecks Kolbens eingelassen, weshalb keine Produk- 
tion ausgewiesen. i 

Schacht „Wit” der Fa W. Sulimirski et Co. in Borysław 
ist 740 M. tief bei 7" Róhrendim. und wird gebohrt im Sand- 
stein und Schiefer. 

Schacht „Port Arthur" Nr. II. (Montan A. G.) in Bory- 
sław 1226 M. tief in 5 Róhren wird gebohrt und eine Schicht 
gekolbt. | | | 

Schacht „Sedno* in Popiele ist 976 M. 'tief in 7" Róhren 
und wird gebohrt im Schieferton. 

3/4. | 
Schacht „Klaudyusz* (Spitzmann, Kammermann % Mot- 

genstern) in Schodnica 242 m. tief, wurde gestern probeweise 
gepumpt und erzielte man zka 1/4 Zisterne taglich. ' 

lm Schachte „Galicia I.* in Tustanowice Tieie 1354.80 m. 
wird eine neue 4" Róhrentour eingelassen. | 

Im Schachte „Hansagliick* in Tustanowice wurde der 
Betrieb vorldufig eingestellt, 

Schacht „Camilla* in Tustanowice wird rekonstruirt. 
Schacht „Kleopatra' (Galicia A. G.) in Truskawiec ist 

1621 m. tief, mit 4" Róhren verrohrt und wird gebohrt. 

4/4 | | 
Schacht „Etna' in Borysław (D. Fanto et Co.) welcher 

vor einer Woche in Betrieb gesetzt wurde ist bereits 61 m. tief 
und wird in 14” Róhren gebohrt. mow” 

Schacht „Dawidmann II.** in Borysław, welcher bis jetzt 
1/, Zist. produzirte, bekam nach Vertiefung eine Produktion 11/, 
Żist. tiglich. Der Schacht ist 1174.40 m. tief, mit 5" Rohren 
verrohrt. | Sz Im Schachte „Gottfried' in Mraźnica wurde das Bohrloch 
entnagelt und werden 7" Róhren eingelasśen. 

Die Produktion des Schachtes „Klaudyusz* in 
Schodnica betrigt zka 6000 kg. taglich. 

5/4. 
Im Schachte „Gal. Sparkasse Nr. XVIII. 

(Potok) wird der Betrieb wieder aufgenomm 
reits mit den Montagearbeiten begonnen. 

In Mraźnica baut die Fma Longchamps et Co. einen 
Schacht auf dem Terrain Iwanczuk zwischen. den Grubeń „„Blo- 
chówka' und ,„Monaco*. | 

Schacht „Galicyjska Spółka Nr. IV." in Tustanowice 
wird wegen Instrumentation nicht gekolbt. 

Im Schachte „Lina I.* in Schodnica, nach Vertiefung bis 
412 m. stieg das Rohól im Bohrloch-bis 180 m. Hohe, und wird 
deshalb heute eine Pumpe cingelassen. 

Schacht „Mukden II.* in Tustanowice produzirt seit 
gestern 11/, Zist. tiglich. 

in Boryslaw 
en und hat man be- 

i 

| 4. 438 
lm Schachte „Silva Plana" in Boryslaw sind 5' Róhren 

schon eingelassen und hat man mit dem Kolben begonnen. Vor- 
liufig kann man die Produktion nicht feststellen, jedenfalls wird 
sie grósser sein wie friiher, also wenigstens 2—2'/, Zist. taglich. 

Schacht „Nafta |.* in Tustanowice wird vertieft daher hat 
keine Produktion. 

Das vorgenommene Pumpen. Im Schachte „Lina l. 
in Schodnica hat einen geringen Ertolg ergeben, deshalb wird 
der Schacht weiter vertieft. 4.8 

8/4. 
lm Schachte „Galicyjska spółka naftowa" Nr. IV. 

in Tustanowice, wurde der in Róhren zuriickgebliebene Kolben 
herausgezogen und heute hat man mit dem Kolben begonnen. 
Die heutige Produktion schatzt man auf 3 Zisternen. 

lm Schachte „Wiara in Borysław der Naphtagenossen- 
schaft „Belweder', welcher 1048 m. tief und mit 5' Róhren 



ZA Ra ROC 
W szybie „Wiara' w Borysławiu iirmy „Spółka naftowa 

Belweder*, który ma 1043 m. głębokości a zarurowany jest rura- 
mi 5* przy próbnem tłokowaniu osiągnięto 1/ą cysterny produkcyi. 

W szybie „Silva Plana* w Borysławiu tłokowano wczoraj 
tylko przez 5 godzin i osiągnięto w tym czasie 2 cyst. produkcyi. 

0/4. 
Szyb „Oil Star'* w Borysławiu należący do firmy Mertens, 

Liebermann, Bard, dostał dzisiaj w głębokości 1118 m. przy 
średn. rur około 11/9 —— 2 cyst. ropy samopłynnej i bardzo silne 
gazy. Szyb pogłębia się dalej. 

Szyb „„Tryumpf* Nr. III. w Tustanowicach od 2 dni po- 
głębia się wskutek czego nie ma żadnej produkcyi. Szyb ma 
obecnie 122850 m. głębokości przy 6" średn. rur. 

Szyb „Miriam** w Mraźnicy (Sp. n. Johanna) ma 125.10 m. 
głębokości i wierci się w pokładach iłowych. 

10/4. 
Na kopalni „,Alfred'* w Tustanowicach roztrzaskał się 

haspel, wobec tego nie tłokuje się i nie ma produkcyi. 
W szybie „„Zeus* w Tustanowicach dziś wieczór ma się 

rozpocząć tłokowanie. 
W szybie „Morgan w Tustanowicach należący obecnie 

do firmy „The Motor owners” Petroleum Combine Ltd.*w Lon- 
dynie ma 420 m. głębokości, rury 10" i wierci się w łupkach 
z piaskowcem. 

Kopalnia „„Klaudyusz* w Schodnicy. Produkcya tego 
szybu spadła na 1/4 cyst. dziennie. 

Szyb „Anton |.'* (Fliissige Brennstofte) ma 1049 m. gł. 
rury 7 — „Anton II.* 1008 m. gł. rury 9". Oba szyby wiercą 
się w łupkach z piaskowcem. i 

11/4. 
W szybie „Zeus'* w Tustanowicach w czoraj wieczór 

zaczęto tłokować. Produkcya wynosi 2 cyst. 
W szybie ,„Wagman III.'* Tow. Karpackiego w Tustano- 

wicach, wierconym do gł. 240 m. systemem kanadyjskim — za- 
stosowano wczoraj po raz pierwszy w Galicyi system rotacyjny 
Parkera. W przeciągu 21/, godzin efektywnej pracy uwiercono 
5:50 metrów. Dzisiaj wiercenie Parkerem postępuje w dalszym 
ciągu normalnie. 

Ekspedycya od 1. do 10. b. m. wł. wynosi 2362 wozów — 
34165810 kg. 

12/4. O nabycie kopalni „Borysławskiego Syndykatu* pertra-- 
ktuje grupa belgijsko-angielska repr. przez p. P. Legranda, . 
która niedawno kupiła kopalnię „Wittig* w Borysławiu. 

Od dłuższego czasu zastanowione szyby „Eruptio*, „He- 
lena" i „Ignacy* w Tustanowicach w tych dniach poszły w ruch. 

Szyb „Henryk |I.* w Tustanowicach osiągnął głębokość 
1720 m. przy 4" średnicy rur i wierci się obecnie w pokładach 
łupkowych. 

Na kopalni „Helena* (Wittig) w Borysławiu, montuje się 
drugi szyb, który nazywać się będzie „Violette*. 

14/4. 
W szybie „Słotwinka”* w Tustanowicach, który ma 1550 m. 

głęb: i zarurowany jest rurami 4", przychodzą wybuchy ropne, 
dające "4 — '/s cyst. produkcyi. Szyb wierci się w piaskowcu 
ropnym. 

Szyb „Opaka* Tow. Karpackiego montuje się. 
Szyb „Lina I.* w Schodnicy rozpoczęto znowu pompować 

i osiągnięto 800—900 kg. produkcyi dziennej. | 
Szyb „Lina Il.* w Schodnicy ma 40610 m. głębokości 

i wierci się w piaskowcu. 

15/4. 
W . szybie „Słotwinka* w Tustanowicach rozpoczęto 

wczoraj tłokować i osiągnięto w przeciągu 12 godzin 3/4 cyst. 
produkcyi. Dziś tłokuje się w dalszym ciągu i wierci się. ' 

Nowy szyb w Tustanowicach. Szyb „Fiume* Akc. Tow. 
„„Naita' puszczono wczoraj w ruch. 

Szyb „Matkowski Il." Karpaty w Tustanowicach ma 
1322'30 m. gł., rury 6" i wierci się w piaskowcu. Od czasu do 
czasu urządza się próbne tłokowanie, które przynosi w 24 go- 
dzinach 1—11/, cyst. ropy. 

. Ekspedycya kolejowa ze stacyi Borysław wynosi do 
lo. b. m. 3253 wozów — 4632.1440 kg. 

OO O EC ZPW ROR A REPEAT iwan 
= 

| 

1 

nn REA 

verrohrt ist, hat man beim Probekolben eine Produktion 1» Zis= 
terne errungen. 3 

lm Schachte „Silva Plana* in Borysław hat man gestern 
5 Stunden gekolbt und in dieser Zeit 20 Zisternen Produktion 
erzielt. 

9/4.: / am | Schacht „Oil Star" in Borysław (Mertens Liebermann 
Bard) 1118 m. tief mit 7" Róhren verrohrt hat heute eine selbst- 
titige Produktion von 11/,—2 Zisternen erhalten. Der Schacht 
weist auch sehr starke Gase auf und wird weiter vertieft. 

Schacht „Tryumf Nr. IIlL.* in Tustanowice wird SEK 2 > 
gen vertieft, daher hat keine Produktion. Der Schacht ist gegen- 
wartig 1225.50 m. tief und mit 5" Rohren verrohrt. 

Schacht „Miriam* in Mraźnica (Johanna P. r)" 1Gi 
125.10 tief, mit 10” Róhren verrohrt und wird gebokrh RE Ton- 
verlagerung. 

10/4. 
Auf der Grube „Alfred* in Tustanowice wurde die 

Haspel vernichtet, deshalb wird der Schacht nicht. gekolbt, 
also auch keine Produktion vorhanden. 

lm Schachte „Zeus* in Tustanowice soll heute abends 
mit dem Kolben begonnen werden. 

Schacht „Morgan in Tustanowice der Firma The 
Motor owners' Petroleum Combine Ltd. in London ist 420 M. 
tief, mit 10” Róhren verrohrt und wird gebohrt im Schiefer 
mit Sandstein. | 

Grube „Klaudyusz* in Schodnica. Die Produktion 
dieses Schachtes ist aut 1/, Cist. gefallen. 

Schacht „Anton I.* der Fliissigen in Popiele ist 1049 M. 
tief mit 7" Róhren — „Anton II." 1003 M. tief, mit 9" Róhren 
verrohrt. Beide werden im Schiefer und Sandstein gebohrt. 

11/4. 
Schacht „Zeus* in Tustanowice wird seit gestern Abend 

gekolbt und hat ca 2 Cist. Produktion. 
Im Schachte „Wagman III.* der Karpathen A. G. in 

Tustanowice, der bis 240 M. Tiefe mit dem kanadischen 
System gebohrt war, wurde gestern zum ersten Male in-Ga- 
lizien, Parkers Rotations System angewendet. In 21/, Stun- 
den effektiver Arbeit wurde ein Bohrresultat von 55U Meter 
erzielt. Heute schreitet die Bohrung mit dem Parker normal 
VOL sich. | 

Bohrexpedition ab Station Borysław. Gestern wurden 
234 Wagen — 315,9010 Kg. expediert. Die Expedition vom 
1—10 ds. betrigt 2362 Wagen — 34163810 Kg. 

| 12/4. 
Um Ankauf der Gruben des „Boryslawer Sindikats" 

unterhandelt die belgisch-englische Gruppe, repr. v. H. Peter. 
Legrande, welche vor Kurzem die Grube „Wittig* erwarb. 

Die seit lingerer Zeit eingestellten Gruben: „Eruptio*, 
„Helena* und „Ignacy' in Tustanowice sind dieser Tage 
in Betrieb gesetzt worden. i 

-. .„Schacht „Henryk |.* in Tustanowice ist bereits 1720 M. 
tief, mit 4” Róhren verrohrt und wird gegenwirtig im Schiefer 
gebohrt. 

„. Auf der Grube „Helena”, („,Wittig') wird ein zweiter 
Schacht montiert, welcher „Violette* genannt werden soll. 

14/4. 
lia Schachte „Słotwinka* in Tustanowice welcher 

1550 M. tief mit 4" Róhren verrohrt ist und im Sandstein 
gebohrt wird, treten Olausbriiche auf, welche eine Produktion 
4 — fe Cisterne tiglich ergeben. 

In Opaka ist die Karpathen A. G. mit der Montage 
eines Schachtes beschaftigt. 

lm Schachte „Lena l.* in Schodnica wird wiederum 
gepumpt mit einem Resultat von 800--900 Kg. tiglich. 

Schacht „Lina Il.* in Schodnica ist 406.10 M, tief mit 
T' Róhren verrohrt und wird im Sandstein gebohrt. 

5% ” j 

Schacht „Słotwinka* in Tustanowice wurde gestern 
gekolbt und in 12 Stunden wurdć eine Produktion von 3/4 
Cist. gewonnen. Heute wird der Schacht weiter gekolbt und 
vertieft. i 

Neuer Schacht in Tustanowice. Schacht „Fiume* der 
„Naphta* A. G. wurde gestern in Betrieb gesetzt. 

Schacht „Matkowski Il.* der Karpathen in Tustanowice 
ist 1332:30 M, tief, mit 6" Róhren verrohrt und wird im Sand- 
stein gebohrt. Zeitwcise werden Kolbenversuche vorgenom- 
men, die 1-11, Cist. pro 24 Stunden fórdern. | 

Bahnexpedition ab Station Borysław vom 1—15 ds. 
betrigt 3253 Wagen — 4632.1440 Kg. 
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ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁU ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH W BORYSŁAWIU. 

(VEREINSNACHRICHTEN.) 
Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Z. T. W. z dnia 

3. kwietnia 1918. 
Na posiedzeniu byli obecni: kol. Tołłoczko, Schorr, Cic- 

Ślicki, Chabowski, Bittmar, Nowicki i Słotwiński. 
Na porządku dziennym: Odczytanie protokołu. Sprawa 

cgzaminów na kierowników. Sprawa budowy własnego domu. 
Wpływy. Wnioski i interpelacyc. A Po przyjęciu odczytancgo przez sekretarza ORGA 
z ostatniego posiedzenia, który przyjęto, przystąpiono a u o 
wienia zbliżającej się kadencyi egzaminów 14 kierow U wie 
palń. Zwyczajem dawnym uchwalono wydelcgować prze o 
cieli Związku na odbyć się mające cgzamina. Na pierw NA na 
cgzaminów przed południem wydclcgowano Prezydyn pila. 
poł. kol. Cieślickiego. Na dalsze dnie wydelegowano tol. kia 
bowskiego, Słotwińskiego, Schorra, Nowickicgo 1 CZETWINSKICH 

W sprawie budowy własnego domu uchwalono wysłać 
list do Zarządu Sokoła z prośbą o przysłanie planu obę Cneo 
budynku celem opracowania projektu „przybudowy. Wobec 
zgłoszonej przez kol. Bittmara gotowości wyszukania odpo- 
wiedniego pod budowę gruntu, postanowiono wrocic do tej 
sprawy na najbliższem posiedzeniu Wydziału, niezależnie od 
pertraktacyi z tow. gimn, Sokół. | . | Następnie załatwiono wniosek pisemny jednego z ko- 
legów zaś w sprawie wypłacenia kol. Olszewskiemu malczn oj 
mu za zeszłoroczne wspołpracownictwo w Ropie wa y, 
uchwalono w myśl stanowiska zajętego przez Dra SZEW 
skiego przy zawieraniu z nim umowy, zaproponować (Bol. 
Olszewskiemu ratalną wypłatę należnej mu Sumy, gdyż DDĘE 
nie fundusze Związku nie pozwalają na natychmiastową wy- 
płać W sprawić skonstatowania rozmyślncgo wykreślania 

z protokołów ustępów dotyczących skarcenia zachowania 
się jednego z kolegów, kompromitującego ZWI nd ów 
nątrz, uchwalono na przyszłość polecić bruru „„wiąz Cal 10- 
wać księgi Towarzystwa przed podobnymi szkodnikami. 

Na tem posiedzenie zamknięto. | a | | Z powodu braku kompletu posiedzenić z dnia 10. 
kwietnia nie odbyło SiĘ. 

OBRADY GÓRNIKÓW. 
Dnia 6. b. m. odbyło się w biurze Związku w Kra- 

kowie posiedzenie Polskich Górników i Hutników. o. 
W obradach uczestniczyli: prezes |]. A.Surzycki, 

dyrektor kopalń Tow. „Saturn” w Sosnowicach. (Kro. kol; 
wiceprezes J. Zarański nadradca górn. i poseł 5 s y 
państwa, sekretarz inż. górn. L. Dro b niak oraz cz ON co 
wie: nadr. górn, F. Jastrzębski, DrA.Beni tę szE! 
Izby handlowej w Krakowie, M. Mac h e r, KZEN itk 
naftowy we Lwowie, R.Rieger, nadinż, gorn. w Wiko” 
wicach (mor.), L. Szefer, dyr. szkoły górn. w Dąbrowie 
(Sl. austr.), zaś z poza Delegacyi p. JSykała, nadinż. 
górn. w Porębie (SI. austr.). . , A Z porządku dziennego przyjęto do wiadomości proto- 
kół ostatniego posiedzenia i sprawozdanie p. Drobniaka 
z czynności sekretaryatu. , ER Poseł Zarański zdał sprawę ze stanu akcy! w Sprawic 
założenia Akademii górniczej w Krakowie i powiadomił że 
ministerstwo robót publicznych zamierza rozpocząć w. naj” 
bliższym czasie budowę gmachu na grimcie, ofiarowanym 
na ten cel przez gminę miasta Krakowa. Ponadto powołuje 
to ministerstwo do życia Komntet, którego zadaniem będzie 
opiniowanie w Sprawach potrzeb mającego budowac SIĘ 
omachu przyszłej Akademii, a w szczególności wyszukanie 
odpowiednich sił nauczycielskich. 

Nauka ma rozpocząć się wedle oświadczenia rządu 
w roku szkolnym 1914 15, a gdyby do tego czasu gmach nie 
był jeszcze zupełnic wykończony, natenczas zobowiązuje się 
gmina miasta Krakowa oddać jeden ze swoich budynków na 
tymczasowe pomieszczenie Akademii. 

Przy tej sposobności zastanawiano się również nad 
tem, czy nie należałoby odnieść się do rządu z przedstawie- 
niem, by kierownictwo przyszłej Akademii spoczywało w rę- 
kach rektora nie corocznie wybieranego, lecz mianowanego 
na dłuższy okres czasu, wychodząc z założenia, że takie 
jednolite, stałe kierownictwo przyczyniłoby się w znacznej 
mierze do ustalenia kierunku przyszłej Akademii. Uchwały 
pod tym względem nie powzięto. 

W sprawie szkoły górniczej w Dąbrowie na Śląsku 
austr. przedstawił poseł Zarański ciągle jeszcze nieżyczliwe 
stanowisko dyrektorów tamtejszych kopalń i przedłożył pro- 
jekt uzyskania funduszów na budowę własnego budynku, 
który zapewniłby polskiej szkole trwałe podstawy i unicza- 
leżniłby ją od zmiennych, przeważnie nieżyczliwych nie- 
mieckich i czeskich wpływów. 

Nieprzychylność przedsiębiorstw objawia się przede- 
wszystkiem do połączenia polskiej szkoły górniczej w Da- 
browie z czesko-niemiecką szkołą górniczą w Mor. Ostrawie, 
a więc w dążeniu do utrakwizacyi która już tyle szkód wy- 
rządziła naszemu społeczeństwu na Sląsku. 

Sprawozdanie to przyjęto do wiadomości i powzięto 
szereg uchwał, zmierzających do utrzymania istniejącej szkoły 
jako samoistnego zakładu, będącego jedną z najważniejszych 
kresowych placówek narodowych. 

Z wydawnictw IDelegacyi omówiono wydawnictwo ka- 
lendarza górniczego „Szczęść Boże” na rok 1914, które pod 
redakcyą inż. górn. L. Szelera jest już prawie w całości przy- 
gotowane do druku. Z całego nakładu ma zapewniony zbyt 
w Westfalii 2000 egz. i 1000 egz. w Królestwie Polskiem, 
reszta zaś w ilości 7000 egz. rozejdzie się między robotni- 
kami górniczymi na Sląsku, Morawach i w Galicyi. Myślą 
przewodnią kalendarza jest kształcenie sposobem popular- 
nym robotników w dziedzinie górnictwa i szerzenie uczu- 
cia narodowego odpowiednio dobranymi artykułami. Wycho- 
dząc z tego założenia uchwaliła ponadto Delegacya wydać 
poszczególne artykuły fachowe z kalendarza w formie osob- 
nych broszur. 

Monogralia węglowego Zagłębia krakowskiego (część 
statystyczna i opis Zagłębia) ukaże się z druku jeszcze w bie- 
żącym roku, czem dzieło to zostanie zamknięte. 

_ W sprawie monogralii przemysłu naftowego, wymaga- 
iącej nakładu i pracy uchwalono szereg wniosków celem 
przyspieszenia jej wydania. 

Ważną część obrad poświęcono pracy, jaką podjęła 
Delegacya w porozumieniu z Wydziałem krajowym, a która 
ma na celu jak najdokładniejsze poiniormowanie o stosun- 
kach panujących w krakowskiem Zagłębiu węglowem. Praca, 
uzupełniona mapą jest na nkończeniu i przedłożoną zosta- 
nie wydziałowi krajowemu jeszcze z końcem bieżącego 
miesiąca, 

| Pos. Zarański przedłożył projekt inż. górn. (Gawroń- 
skiego w sprawie wydania Monogralii przemysłu ceramicz- 
nego. Zbadanie tego projektu poruczono pp. Schimitzkowi 
i Drobniakowi. 

W końcu wyrażono potrzebę ponownego wydania 
dzieła Kondratowicza p. t. „Górnictwo* jako jedynego w li- 
teraturze polskiej, a obecnie w zupełności już wyczerpancgo. 

Po załatwieniu Spraw bieżących, m. i. udzieleniu Ssub- 
wencyi Czytelni Polskiej w Leoben, zamknął prezes obrady, 
naznaczając następne zebranie na koniec czerwca. 

LI 

CENTRUM 
Burcau fir die Berg-und Petroleum-lIndustric 

2. KIERWIŃSKI % Dr. $. OLSZEWSKI 
in Lemberg, Koralnickag. 8, 

besorgt simmtliche die Berg- und Petroleum-Industrie betreffenien Agenden. 
Telegramm-Adressc: Centrum Lemberg Koralnicka 8. 

Administracya „ROPY* ma na składzie 

2000 słoików na próbki 
z oszlifowanym brzegiem 

(wykonane według wzoru zatwierdzonego przez 
c. k. Urząd górniczy okręgowy w Drohobyczu). 
De nabycia za gotówkę o ile zapas starczy po 30 h. za szłutę, | 
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Nadto „Galicya* odtłoczyła do rafineryi w Drohobyczu schodnickiej ropy 
Ausserdem hat „Galicia* an die Raffinerie in Drohobycz an Schodnicaoel abgepipt Kg. 57.1171: 

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

DO SPRZEDANIA: 
| Terena naftowe w Opace pierwszorzędnie położone 

na linii staro-schodnickiej tudzież nówo założonego szybu 
Karpackiego Towarzystwa, tanio do odstąpienia. Zgłoszenia 
pod X. Y. do Admin. „Ropy*. 

Wspaniały teren w Rogach-Równem geologicznie 
świetnie położony tanio do odstąpienia. Zgłoszenia pod 
M. S. do Admin. „Ropy 

Znakomicie położone terena na linii naftowej: Bitków- 
Pniów-Pasieczna- i Lubiżnia tanio do odstąpienia. Wia- 
domość pod „Terena* do Adm. „Ropy*. 

POSADY POSZUKIWANE: 
Kierownik kopalni z 15-letnią praktyką wiertniczą po- 

szukuje posady w kraju lub zagranicą, Zgłoszenia pod „Kie- 
rownik* do Adm. „Ropy*. 

Zdolny urzędnik administracyjny poszukuje odpowie- 
dniej posady. Łask. zgłosz. pod B. P. do Adm. „Ropy*. 

PPOSKZRZEEKACZAT ZY CG OSO OWE EK ECO ZO" OOOO, 

Kleine Anzeigen. 
Fir eine Petitzeile oder deren Raum 60 h. 

ZU VERKAUFEN: 
Petroleumterrains in Opaka an der Linie der alten 

Schodnica und des neuen Schachtes der Karpathen A. G. 
gelegen, billig zu verkaufen. Anfragen sub X. Y. an die Adm. 
der „Ropa”. 

Erstklassiges Terrain in Rogi-Równe, erstklassige ge- 
ologische Lage, billig zu vergeben. Anfragen unter M. S. an 
die Adm. der Fachzeitschrift „Ropa”*. 

Erstklassige Terrains auf der Naphtalinie Bitków- 
Pniów-Pasieczna-Lubiźnia billig zu verkaufen. Zuschriften 
unter „Terrains* an die Adm. der Fachzeitschrift „Ropa. 

STELLENGESUCHE: 
Tichtiger Grubenbetriebsleiter mit 15-jahriger Bohr- 

praxis sucht einen entsprechenden Posten im In- oder Aus- 
lande. Zuschriften unter „Betriebsleiter* an die Adm. d. „Ropa. 

Tiichtiger Administrationsbeamte mit samti. Bureau- 
arbeiten vertraut sucht einen entspr. Posten. Gefl. Zuschriiten 
unter B. P. an die Adm. der Zeitschrift „Ropa* erbeten. 

— A 

Qskar Loewenherz 6 Gie in Borysław. 
Teleg.-Adr.: Loewenherz, Borysław. — Telephon Nr. 8; 
Geschiiftskreis: Kommerzielles u. Technisches 
Bureau fur Naphta u. Montan-Angelegenheiten. 
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TRESC. INHALT. 

ięci ody czy wier- Der Rohólhandel. — Die Wasserabsperrung oder Spiil- 
i KA. Ręka: AGR Wiecha owiitz Tea 4 bohrfirage? — lIng. E. Weksler et B. Wischnowitz. Theorie 

Wire par tniczej (Ciąg dalszy.) — Ekspedycya und Berechnung des Bohrturmes. (Forts.) — Heizoel-Expedi- 
i obliczenie wieży wie! "1913. — Ekspedycya ropy do rafine- tion im Marz 1918. — Rohoel-Expedition an Raffinerien im 
0 deda 5 WAGĘ przetłoczonej ropy w marcu 1913, Marz 1913. — Production im Marz „1913. — Von unseren 
"Aaa © dentów — Wiadomości osobiste. — Wia- Korrespondenten. — Personalnachrichten. — Verschiedene 
Z Se R nika ruchu. — Zawiadomienia Wy- Nachrichten. — Betriebsehronik. — Vereinsnachrichten. pó: 
dział, 3 RW w Borysławiu. by, Ekspedycya ropy schod- Schodnica-, Urycz- und Mraźnica-Oelexpedition im Miirz 1913. 

ziału Ż, T. W, nickiej, uryckiej i mraźnickiej w marcu 1913. 

FITFTE m dlq mszego pisma : wykonuje 
ZAKŁIU (rt.-$rAficzny 

we Lwowie, Pusuż Mikolagcha 
a il 4 Z. 

| [III o. 

dać B Pp. j 

ADWOKAT — RECHTSANWALT h 

Dr. Jk Knopr | wyjednywa we wszystkich państwach 

| za inżynier S. Dzbański 
Syndyk Związku Techników wiertniczych przez c. k. Rząd mianowany i zaprzysiężony 

cznik pate towy. 

Syndikus des Bohrtechniker - Verbandes | rzecznik patentowj 
| Wiedeń, VII., Siebensterng. 29. (Telefon 35014), 

| 

Telefon 34. DROHOBYCZ. 

nn 

© 10) 40) 46) 40) 40) 46) 40) 40) (GD 46) 40) 46) 46) GD © 

$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. 
Skład wszelkich artykułów technicznych 

i elektrotechnicznych. 

FLIRI w BURYSŁEWU ul. WOLRNIEGKA — — Telefon Mr. 151 
. <, Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ i Ska A Wiedniu dla Galicyi i Bakowiny. Utrzymuje 

w bógatym zapasie: Oliwy maszynowe icylindrowe, tłuszcz 
W pasy z włosia wielbłądziego. Pakunki Wiktoria 
Grafitówe i Asbestowe. Pompy, narzędzia, armatury, puszki 
smarow S © Metal na panewki, blachy miedziane. 

Pojalność pierścieni kowania we wszystkich dymenpyg gie gumowe do tło 5 yach w największym wyborze, wszelkie 
inne artykuły techni ; i przemysłu zauRze a) skła ąniczne dla wszystkich gałęzi p Ż 

ŚW 18) 40) 18) ©) 10) 40) 4©) 

OSTROWSKI $ CUDEK | 
dom handlowy dla interesów naftowych 

WE LWOWIE, Słowackiego 16 

przeprowadza wszelkie interesa w zakres 
przemysłu naitowego wchodzące. 

Adres telegr. Cudek, Lwów. -— Telef. Nr. 905. 

4 10) 10) 10) 40) 10) (0) Ż 

--| KAZIMERZ Ossowski | ||lnż KAZIMIERZ HACZEWSKI 
INŻYNI a BORYSŁAW 

ś , | wykonuje instalacye gazowe i kontrolę tychże, 

OBROŃCA PATENTOWY | | badanie ropy i produktów naitowych, wody, 

PATENT ANWALT | | analizy smarów i olejów maszynowych, projekty 
; PSR budowę urządzeń gazowych, exhaustorów, 

PETERSBURG, Wozniesienskij Prospekt 20. | przyjmuje odpowiedzialność za urządzenia 
el oazowe i t. p. BERLIN, Potsdamerstr. Nr. 5. LA] D p 
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(ALCYJSKA SPÓŁKA HANDLOWA 
DLA ARTYKUŁÓW TECHNCZNCA 
OKA Z ogr. pot. W DRONOBYC LU. 

Utrzymuje na składach 

w BORYSŁAWIU, na WOLANCE, 

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

—: Kotły i maszyny z fabryki L. ZIELE- 
NIEWSKI i Ska, Tow. Akc. w Krakowie. 
Pompy parowe firmy WEISE £ MONSKI 
HallGsaB | |-- = Esee MF lotakE 
Dynamo-maszyny i urządzenia elektryczne 
z fabryki austryackich żakładów SIEMENS 
e SCRJICNIN TE > 
Maszyny parowe do tychże oryginalne 
angielskie firmy. TANGYES-- LIW. 

w Birmmoham. - - -.- — => > © 
Kompletne ŻÓRAWIE WIERTNICZE 
różnych systermów oraz przybory 
i narzędzia wiertnicze, LINY stalo- 
wo-druciane i manilowe. Pasy wiel- 
błądzie, bawełniane i skórzane. [Fl 
Materyały uszczelniające i izo- 
lacyjne. Kompletne urządzenia 
oświetlenia elektrycznego; kom- 
pletne urządzenia kuzienne. 
Przybory i artykuły techniczne. 

TOWAR NAJLEPSZE] JAKOŚCI. EE GENY KONKURENCYJNE, 

MATNI 
|| WWW WWE WENECWENECNE NE WE oh I 

jkład maszyn i artykułów ,dla 
wszystkich gałęzi przemysłu 
Cell 8 Erdheim, Drohobycz 

filie w Borysławiu i Tustanowicach. 
Kotły, maszyny, rury pompowe, gazowe, łączniki, wentyle, 

„Anjektory, manometry, wodoskazy, liny druciane, manilowe, 
narzędzia wiertnicze, pasy, smary, cegły i tuby korkowe do 

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

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

8 _ wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. > 
KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE BEZPŁATNIE. 

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

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH || 

Eliasz Klinghoffer 
Filie w Borysławiu i Tustanowicach. 

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

Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania szybowe, 

łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 

druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe 

maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

=== _ Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. p ą 

s || B— 

38 4 M 4.0 Ga Ah. SD. 0 KA AA AM © sód. Aki ła 6 sic, Oda ai A © 
WARSZTATY MECHANICZNE 

Gr. Dudziak i Cz. Mernon 
Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. 

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

SPECYALNOŚĆ: toczenie gwintów u dowolnie długich rur, ob- 
ciążników i sztang ratunkowych; . : : : : : : 1-3 3 3: 3 3 b 

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

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

żŻiurawi. kanaDi ooo wio o" r r" 2 SRO RAZ 2 2.3 
MA ZYNY PAROWE różnych systemów na składzie. B 

Ceny bardzo przystępne. b 

o ZOE POZ PRZOKEE AŻ ŻOKE Z) E RER. e p: "IMEDERZIEDMORY CE 00 0 0 0 A 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

E. RLUGMAN 
Tel. 126. © W BORYSŁAWIU. © Tel. 126. 

BH 
PASY WIERTNICZE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI .'. UBRANIA 
SZYBOWE .. ŁĄCZNIKI .. WENTYLE .. INJEKTORY .*. 
MANOMETRY .. WODOWSKAZY .. LINY DRUCIANE 
I MANILOWE .. NARZĘDZIA WIERTNICZE .. OLEJE 
CYLINDROWE. MASZYNOWE, TOWOTTI ŁOJ .. WSZEL- 
KIE PRZYBORY DO ELEKTRYKI .'. MASZYNY PAROWE. 
DYNAMA FIRMY BARTELMUS I DONAT W BERNIE. 

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

Wydawca i odpowiedzialny redaktor WINCENTY TOŁŁOCZKO. 
C.i k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Dichobyczy, 


